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అన్ని వాక్కులు (గంథకర్నవి 

వెల రు 1-4-0 

బచేజ వాడ: 

అంధ (గ౦థాలయ ము[దాక్షరళాల యందు 

అ. జంకటరత్నం, M. ఏళ, “గారిచే 

ము[దింపబడియె, 1914. 



ఆంధధషతికా సాళకులకు *కథలు-గాథలు) అనే శీ క చిరపరి 
చితమైన బే. అప్పుడప్పుడు భారతిలోను గడచిన ఒకటిన్నర సంవత్సర 

ములనుంచి ఆంధష్మ తిక ఆదివారము సంచిక లలోను నేను | వాస్తూ 

వచ్చిన చర్మి తాత్కకమైన కథలలోను గాథలలోను కొన్నిటిని తీసి 

కది ది మార్పులతో ఇప్పు డీరూపంగా (పక్ టిస్తున్నాను, 

ఈ కథలలోను గాథలలోను చితవిచ్శితమ్నులెన సంగతులు 

వింతలు-విశేషాలు కనపడుతూవున్నా ఇవి కల్పనా కథలుగాని పుక్కిటి 
ఫురాణాలుగాని కావు. నిజంగా జరిగిన సంగతులు, చరి తాంశా లే, 
చరి తాధారముగానిి |గంధథ| పమాణముగాని లేని అంశమిందులో 

ఒక్క_మైనా "లేదు, 

ఇది నిజమా? కేవలము కల్పన మేనా? అని అనుమానం కలిగ 

టంత చిత విచ్మితములెన చరి తాంళాలున్నవి, పపంచములో 

ఇలాంటి వాళ్గుంబారా అని as (వేలు వేసిళొన ఆశ్చర్యపడే 

టంత విపరీత చి త్తవృత్తులు గల ద్ర పురుషులున్నారు. నిజంగా జరిగిన 

సంగతుల ముందర ఒక్కొ_కష్పుడు కల్పనాకథలు ననలలు, సిస్ మూ 

చి తాలుకూడా తీసికట్టుగా నుంటవి. 

కొన్ని ee జీవిత చరి తలలోను దినచర్యలు, 

జాబులు యా, తావృ తాంతాలు, అనుభవాలు, ( Reminiscences) జ్జాప 

కాలు మొదలైనవాటిలోను రచ్చ కెక్కిన వ్యవ శారాలలోను ఫ్రంకా 

ఇతర (గంథాలలోను నాకు కనబడిన రసవంతమ్ములెన ఘట్టము లే ఈ 

కథలు-గాథలు. పెద్ద పెద్ద గంథాలయాలలో మూలపడివున్న వాత 

పు స్తకాలబూజు దులివి చదివినకొది ఇలాంటివి కన పడుతూనేఉంటాయి 

భారత చేశ చరితకూ, త జ (పజూ గాజీవనానికీ సంబంధించిన 

చరి తాత్మకములై లైన కథలను, గాథలను, చరి తాంశాలను కోన్ని టిని 

మచ్చుచూవించడసు ఈ సంపుటం యొక్క. ముఖ్యో దేశం, 

బెజవౌడ, 
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కథలు-గాథలు 

చిలకసముద్ర౦ కలెక్టరు 

(ఇది శిల్పితకథ కదు. నూరు సంవత్స రాలకు పూర్వం నిజంగా జబెరిగివశ థ. 

గంజూంబిల్లాలో ఇప్పటికీ ముసలివాళ్లు ఈ కథ చెప్పుకుంటారు, చాలామంది పాళ్చాళ్య 
గ9ంథక' ర్తలు దీనిని తమ ఫుస్తశాఅలోకి యెక్కి_౦చారు. సర్ చార్లెస్ లానన్ గారు 
“మెమోరీస్ అఫ్ మె(డాస్?”” అనే ఫు సకంలో దీనినిగురించి ఒక పికరణం 

బాశారు. శీను ₹న్తూవున్న సంగతుఅలో చాలాభాగం వారి గ్రంథానికి ఆను 
వాదం) 

౫ంబాంజిలాలో చిలకసము[దం అనే మవోసరస్సు ఒకటి 

ఉన్నది. ఇది రర మైళ్ళు పొడుగున బంగాళాఖా తానికి అనుకుని ఉన్నది. 

సము దానికీ దీనికీ ౨౦౦ గజాలు వెడల్పుగల. ఇసుకష్మర మాతమే 

అడ్డం, ఇది సము దభాగమే అని చెప్పవచ్చును. డిశంబరునుంచి జూన్ 

వరకూ నీళ్ళు ఉప్పగా ఉంటాయి. వర్థాకాలంలో మాతం తియ్యగా 

ఉంటాయి. ఈ సరస్సుయొక్క_ లోతు మూడుమొదలు ఐదు అడుగులు 

ఉంటుంది. ఎక్క_డా ఆబిడుగులు దాటదు. దీనికి దశ్నీణాన, పడమర, 

చిన్న చిన్న తాతికొండలు నీటిలోకి వాచ్చుకొని లంకల్లాగు ఉంటాయి, 

అలాంటి |పచేశాలలో ఒకదానికి (బేక్ ఫాస్టు ఐతెండు_ (5768 fast 

Island ) అని చేరు. ఈ సరస్సు మధ్య కళ్ళికోట రాజాగారి భవనం 

ఒకటి ఉన్నది. ఇండియా దేశానికి వై |సాయిగా వుండిన కర్టన్ముపభువు 
ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు “ఈ చోటునుంచి కనబడే దృశ్యం భారత బేశం 
లోని కల్లా సుందరమైనదిగా నాకు తోన్తూంది” అని అన్నాడట! మన 

కథ ఈ పబేశానికి సంబంధించిన బే! 

మన కథానాయకుడి వేరు తామని స్నాడ్్ గాన్. ఇతను 

గే బిల్ న్నాడ్్ గాసు కొడుకు. ఇతడు ౧౭౫౯ లో జన్మించాడు. తండి 
ఇండియాలో కుంవిణీవారి కొలువులో పనిచేశాడు. అతని |ప్రాపకోంవల్ల 
తామసుకుకూడా ౧౭౭౭ లో చెన్నవట్నం సెంట్ జూర్జికోట పరిపాలన 
(క్రింద ఒక రైటరుగిరీ (Writer5h15) యిచ్చారు. ౧౭౮౨లో ఈ కుర 
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వాడికి సల్ రు (Fa0t0r) గా ప్రమోవను యిచ్చారు. ౧౭౯౦ లో 

ఇతడు సీనియరుమ రెంటు హోదాను గంజాం అసి సెంటు శిసిడంటుపద 

విని పొందినాడు, భారత దేశంలో ఎక్క_డ చూసినా వరహాల చెట్లువుండిన 
రోజులు - అవి. ఆశెట్లను అశయించుకొని దులిపినకొద్దీ బంగారునర్నం 
కురిసీది. తక్కిన దొరల లాగునే ఈ స్నాడ్[ గాసుకూడా ఉద్యోగరీత్యా 
తనకు అబ్బిన అవకాశాన్ని వృథాపోనివ్యకుండా ఆ వరహాల చెట్టును 

గట్టిగా పట్టుకొని దులపడం పా)రంభించాడు, బ్రతకు శెసిడెంటుగా 

వచ్చిన “రెండున సంవత్సరాలలో గంజూంలో కజవ్ఫు వచ్చింది. ఈకటి 

వులో ఇతడు తెలివిగా పనిచేశాడు. జమిందార్లను అదుపులో 
వుంచాడు. ఆ కాలంలో ఇతడు తిండిలేక మాడుతూన్న వాళచేత 

పనులు వేయించి సర్కారు డబ్బులతో వారికీ గ౦జికూడు పెట్టించా:ప 

ఇతడు వాళ చేత కట్టించిన బిల్లింగులలో గంజూం పట్టణానికి పసీమైళలో 

వ్రున్న రంభలో చిలక సముద )ంఅుక్క. ఒకును ఆనుకొని ఇర వేల 
నవరసులు పెట్టి కటిన సుందరమైన భవంతి ఒకటి. ఇది ఆతనిసాంతేం. 

ఈ భవనం అంక అతనికి అతిప్రీతి. దానిలోనే ఇతడు కాపురం 

వుంటు + వుండేవాడు. అది ఇప్పటికీ వున్నది. అప్పుడు చెన్నపట్నం 
గవర్నరు సర్ చాన్ ఓకే, కజవుకోసం అని చెప్పి స్నాడ్గాిసు 
ఖర్చు సోన సొమ్ము చాలా ఎక్కువగా వున్నదని విమర్శించాడు. 

ఈ సంగల్ ఏమిటో కనుక్కో వాలనిన్నీ , కుంపినీవారి రివిన్యూ ఉద్యోగు 

లందరూ చేయవలసినట్లు పా" మెంటువారు నిర్ణయించిన ప్రమాణం 

ఇతనివల్ల తీసుకో గలందులకున్నూ వ్రతన్ని చెన్నపట్నం రమ్మన్నారు, 

ఇతడు గంజూంనుంచి అవతలికి అడుగు పెట్టడంతోశే అక్కడి 
జమోాం౦దార్లు చాలా మంది బ్రతని దువావీ (ద్వి భావీ.) అయిన గోపాలకృష్ణ 

వుకు తొము దఫాలవారీగా చాలా మొత్తాలు చెలించినా మనిన్నీ, దానికి 

అతడు రళీవులు మువ్వ లేదనిన్నీ ఫిర్యాదుచేశారు. ఇతని స్థానే వచ్చిన 

అక్షి ంగురెసిడెంటు దీనినిగుణించి దర్యాప్తు చేశాడు. దీనివల్ల స్నాజ్ 

గాను తన “ద్విభాప్.కి తగని చనవూ అధికారమూ ఇవ్చాడనిన్నీ, 

అతడు అధికారం దుర్వినియోగం చేసి లాభం పొందినాడనిన్నీ, బయలు 



4 కథ లు-గాథలు 

అనేక తం|తాలు, తమాపాలు చేస్తూ అమిత వ్యయం చేయించేది. 

తన యిష్టం వచ్చినట్లల్లా ఆడించేది. 

ఇలాగు కలెక్టరు ఉసేక్షవల్లా, దుభాషీ దుర్మార్గంవల్లా జిల్లా 
వ్యవహారం దుఃస్థితిలోకి దిగిపోయింది. సర్కా_రు శిస్తు వసూలు మంద 

గించింది. అప్పుడు చెన్నపట్నంరాజధాని గవర్నరు కవు పభువు 

నీస్తులు ఎందువల్ల సరీగా వసూలు కావడం లేదని సంజూయివీ. అడి 

గాడు. వరాలు సకాలంలో కురవ లేదనిన్నీ, అందువల్ల పంటలు బౌగా 

పండ లేదనిన్నీ, [పజలలో డబ్బు లేదనిన్నీ, జిలాలో జమిాం౦దార్లు 

చెప్పినమాట వినడం లేదనిన్నీ, ఖోండుజూతివాళ్లు అల్లరివేస్తున్నారనినీ _, 

శాంతిభదతలు నెలకొల్పడానికి శిస్తు వసూలుకు తగిన మిలిటరీ బంచదో 

బస్సు సిబ్బంది తనకు చేదనిస్నీ స్నాడ్ గాన్ జవాబు చెప్పాడు. కాని 

చెన్నపట్నం రివిన్యూ బోర్జువారు మోసపోయేవారుకారు. సర్కారుదస్తు 
ఫాజలు (అపహారం) కేసు కప్పిపుచ్చడానికి ఇంత 'జెలివి చేట్లలెనజవాబు 
ఇదివరలో ఏ కలెక్షరూ చెప్పినది లేదని అన్నారు. గవర్న మెంటువారు 

కూడా ఇలాగే అధి పాయపడి స్నాడ్[ గాసును కలెక్టరు పదపిలోనుండి 

తొలగించి (బాను అనే అతనిని కలెక్టరుగా సియమించారు. ఈ[బౌను 

గంజూం వచ్చేటప్ప టికి కొంతకాలం పట్టింది. వచ్చినతరువాత స్నాడ్ 

(గాసును చార్తీ 'వప్పగించేటట్టు చేయగలిగోటప్పటి! ఇంకా కొంత 
కాలం పట్టింది. స్నాడ్స్గాసును రంభదగ్గరనుంచి. కదిలించ 

టప్పటికి గనర్న మెంటువారి తాతలు దిగి .వవ్చారు. 

స్నాడ్ గా)సు స్థానే. నియమింపబడిన కొ త్తక లెక్టరు బాను 

గంజూంజిల్లా వ్యవహారాలన్నీ చక్క. బెట్టడానికి [పయత్నిరవాడు. కాని 

అడి సులభ సాధ్యం కాలేదు. అవి అంగ గందరగోళంలో వున్నాయి, 

మంచి అభివృద్దిలో వ్రుండినజిల్లా Mahan జనసంఖ్య కూడా 

శ్రీ శించిందనిన్న్ ఇతకు వికి వాశాడు. దుబామీని అ రెస్టుచేశారు కాని 
అత డెంతసామ్లు అపహాశించిందీ సరిగా తెలుసుకోవడానికి వీలు 

కా టేదు.బుయటప పడిన ఇందు? పద్గులే ఒకలయ్ష .అఅర-వె యెనిమిదివేల రూపా 

యిలు దాకా తేలినాయి, ఈ 'వ)వ్యాపవారణానికి అతనిమిద దస్తు 
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ఫాజుల్ కేసు పెట్టాడు. కాని దేశం అల్లకల్లోల స్థితిలో నుంకుటవల్లా, 
గుంసూరులో తిరుగుబాటు జరిగినందువలా, ఈ mn విచారణ జయ 

ప్రదంగా నడపడోనికి బాంనుదొరకు అవకాశం  శేశపోయింది. 

౧౭౯౩ కూ ౧౮౦౧ కీ వుధ్య యిీాజిల్లా పరిపాలనను గురించిన 

తప్పీలు తెలుసుకోడానికి రికార్డులు ఏమో లేనని జిల్లామానూూ లు 

వాసిన మాల్లుబి వాగిసినాడు. ఈ రికార్డు "లేమెనవని విచాడించగా 

బాను దొరగాశే వానిని తగల “వేశారని 'స్పాటిస్ వుడ్ అనే కలెక్టరు 

వ్రాశాడు. కాని ఇది విశ్వసించతగినట్లు లేదు. ఈ జిలాలో దీనిని 

గురించి ఒకకథ చెప్పుకుంటారు, తనెని సాక్ష్యం దొరకకుండా 

రివిన్యూ "లెక్క-పు స్తకాలన్నీ i చిలక సరస్సులో పార 

చేశాడట. “రంభదగరకు వచ్చే టట్లలు. లే పాణం తీస్తా నని బాను 

దొరను బెదిడించాడట ! 
గ 

రంభలో, కూర్చుని స్నాడ్ గ్రాసు చెసిన విచితా)లను గురించీ, 

అతన్ని అక్కడనుండి కదిలించడం గవర్న మెంటుకు. ఎంత క ష్టనాధ్య 

మైనడో ఆ సంగతి గురించీ ఇంకా కొన్ని కథలు పిచారంలో 

వున్నాయి. వాటిని ఆం గ్రయగ )౦ధథక రలు తమ పు స్తకాలలోకి 

కూడా ౨క్కి-౦చారు, 

కలక ఆలో సందేస్తట్సుమన్ అనే పతి)కలో ౧౯౩౫౮ సంవ 

త్సరం అకా గలరు. ౨౩-వ తేదీన సి బి. సి అనే పొడి అక్షరాలతో 

ఈ స్నాడ్ గాను ను గురింఛిన కథ వ్లాయబకినది. దానిలో పైని 

వెప్పీన సంగతులుగాక ఇంకా కొన్ని విశేషాలు వాంయబడినాయి, 

స్నాడ్గా)సుకు ౧౭౯౧ లో గంజాం శెసిడెంటు ఉద్యోగం 

వచ్చిన తరువాతే గోపాలకృష్ణ మను తనకు సహాయ దుబానీ గా 

వర్పర చుకొని అతని సహాయంతో రివిన్యూలో నూటికి ౯౦ వంతులు 
మాతం సర్కా-_రుకు జమకట్టి తక్కి-నది స్వంతానికోస సం అగ్లేపెట్టు 

కోవడం పాళరంభించాడు. రంభలో కట్టించిన ఇంటికి ౨౦ వేల పనులు 

ఖర్చుఅయినదట. జమిందారులు ఎందుకు బకాయి. పెడుతున్నారో 
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తెలుసుకోవలసిందని ౧౭౯౪ లో చెన్నపట్నాన్నుంచి ఒక ఉద్నోనిని 
పంపగా వాళ్ళందరూ తమ వేష్కషు నదివర కే ఇచ్చి వేశారని తేలింది. 
తప్పుడు లెక్కలు వ్రాయవలసిందని స్నాడుగా)ను తనను నిర్బంధింనా 

డని గోపాలకృవ్లమ్మ  పృమ్మాణంచేశాడు. ఎనలాంటిపని చేయమన 

లేదని స్నాడుగా/ను అన్నాడు. స్నాడుగా/సుకూడా దీనిలో భాగ 

సామే అని, తేలినా సరియెనరుజువు దొరకనందునల అతడు తొను 
చేయవలనినపని తిన్నగా నిర్భహింపక ఉపేక్ష చేసినాడని సెస్పెండు 
చేశారు. గోపాలకృన్ణమ్మను జైలులో పడ వేసి సొమ్ము కక్కే వరకు 
నిర న వుంచారు. విస్తురవీదు కిన్టంటరుఫాములు కాగితాలు 

"లెక్కలతో సరిగా నున్నయా + "లేవా అని చూడడం నూత )మే తేన 

పని అనిన అవి సరిగానే వున్నాయనిన్న్ , కవ్రుంటరుఫాయి లులో 

వనూలు చేసిన దానిక స్న్న గో పాలకృప్లమ్మ తక్కువ మొ తాలు వసి 

ను శే శ్రా నేమిచేయగలననిన్ని స్నాడ్గాసు న్ "తాను నిరోవి 

నని అకు ౧.౭౯౭ లో ఇతనికి మళ్ళీ పని ) అచ్చారు. 

రెండవమారు ౧౮౧౦ నాటికే మళ్లి ఇతిన్నిపెని ఫిర్యాదులు 

'శొలరేగాయి. ఇతని సంజాయిపి.ీ రివిన్యా బోర్లు వారూ ౫ వర్న మెంటు 

వార్షించ లేదు. ఇతనిని చార్లీ వస్పగించ వలసిందని [బాను అనేదొరను 
పంపించారు. ఈ వ వచ్చేటప్పటికి తన అఫీను దగరకు తుపాకీబారు 

మేరదూరంలోకి న స్టే కాల్చివేసానని బెదిరించి అతని ఎదటనే లెక్క 

వు స్తకాలూ రికార్డులూ చిలక సరస్సులో పార వేశాడు. తేన పీక 

మోదికి లేగలసాన్నీ “సాధనాలన్నింటినీ అలా మాపునశోసి జిల్లాలో తనకు 
గల వ్యవహారాలన్నీ మెల్లగా చక్క... బెట్టుకొని ఆఖరుకు చెనపట్నం 

వెళ్ళాడు. 
స్త్ 

“జూన్లా” అనే ఆయన ౧౯౦౮ లో “గింప్పెస్ అఫ్ హిడెన్ 

ఇండియా” అనే వుస్తకంలో ఈ [కింది విధంగా (వాశా 

“స్నాడ్ గ్యాసు రంభలో క ట్రించిన దిన్వభ వనాన్ని ఎంతో 

చక్కగా అలంకరించాడు. తన సాలలలో మంచి గుళ్తాలనూ, ఏనుగు 
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లనూ కట్టించి వుంచాడు, పెద్ద నవాబులాగు జీవించేవాడు. రంభ 

మారుమూలగా వున్నది. వన్న పట్నంనుంచి కలక తా వెళేదొరలు 

న. మీదనే సరాసరి వడ తారుకాని యాపక్క-కిరారు. ఎవరై నా 

వస్తే మాత్రం ఇతడు వాళను వదలి మ. వాళ్లకు విందులు 

చేసి -వీటలు ఏర్పాటుచేసి, ఆదరించేవాకు.. ఇతడు కాపురం రన్న 

ఇంటికి ఎదురుగా చిలక సముద్రంలో రెండుమైకే దూరంలో పదిహేను 

అడుగుల చతురంగల ఒక చిన్న లంకవున్నదే . దానికీ బ్రేక్ ఫాస్టు 

ఐలెండు అనిపేరు. తనపనికి ఎవరూ అంతరాయం కిలిగించకుంజా 

pbs చేసుకోవడానికని అలంక మోద ఒక్క_శేగది కట్టించి 

అది తన అఫీసు అన్నాడు. అగదిపెన స్తూపీబురుజులాగు గోపురం 
ఒకటి కట్టించాడు. ఆ బురుజులో ఒక క దీపం -వేళ్తాడ గశ్చేవాడు. దెస 

దప న సభం అనేవాడు. తన రివిన్య్యూ క రికార్తులూ అన్నీ ఈ 

గదిలో పెట్టంచాడు 

ఈ జిల్లా పూ బాగా లేవని మృదాసు గవర్న మంటు 
వంపిన తాఖీదును ఇతడు చిత కాగితాల బుక్టులో ప డవేశాడు. లెక్క. 

వ్లుస్తకాలన్నీ చెన్నపట్నం పట్టుకురావలసిందని మళ్లీ తాఖదువచ్చింది. 
దానికి సరియైన సమాధానం (వాయలేదు. వరాకాలంలో పూరీ శేవు 
లోకి ఓడలు సరిగా రశాలేవని ఇతడు ఎరుగును. * ఇలాగు ఆంజేళు గడి 

చినతరువాత అధికారులు కలె “రేటును వశంచేసుకొని స్నాడ్ (గాసును 

అతని పుస్తకాలను చెన్నపట్నం తీసుకొని రావడానికి కొంతమంది 
సోల్జర్లను పంపడానికి నిశ్చయించారని ఇతనికి తెలిసింది. వీళు ఇక్కడి! 
రావడానికి ఆరునెలలు పడుతుందని ఇత డెరుగును. వాళ్లు వచ్చేజాడలు 

ముందుగా తనకు తెలియచేయడానికి వేగులవాళను చి వాళ్లు వారం 

మ. దూరంలో ఉన్నారని తెలియగానే ఇతడు క్క ఫు 'స్తకాలన్నీ 

పడవలో ప్టొంచి ఒక్డుకు పట్టమన్న్నాడు. పడన (బేక్ఫాస్ట స్థులంకకు 

hs మ. "రాగానే పడన వీల ఒకటి ఎలానో. “వూడి వచ్చింది. 
ఆ పడవ, దానితో పాటు పుస్తకాలూ మునిగిపోయాయి, పడ వవాళ్ళు 

మూత్రం ఈదుకుంటూ ఒక కుకు వచ్చారు, సోల్డర్లు వచ్చినాక స్నాడ్ 
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గాను ఈ సంగతి ఆ చిన్న దళాధిపతికి చెప్పాడు, అతడు నంచేసాడు! 
స్నాడ్[గాసును చెన్నపట్నం తీసుకొని వెళ్లాడు. * 

ఇక [బొనుదొర వం చేస్తున్నాడో చూద్రాము. ఎలాగ "లేనేమి 

(బౌను ఎంతో తంటాలుపడి "వాలాసంగతులు బయటికి లాగా. వీటిని 

బటి స్నాడ్_గాసుపైని కేసు పెడదామని మద్రాసు గవర్న మెంటువారు 
ఆలోచించారు "కాని ఇలాంటిశేసు విచారించడానికి చన్న పట్టం సుపీము 

కోగ్టువారికి అధికారం వున్నదో లేదో అని అనుమానం కలిగినందువల 
ఇది మానుకున్నారు. ౧౮౦౦ సంవత్సరం మొదలు ౧౮౦౪ వరకూ 

వమి పనిలేకుండా స్నాడ్ గాసును చెన్నపట్నంలో నే వ్రుండనిచ్చారు. 
విలియం బెంటింక్ గవర్నరుగా ఉండగా (పభుత్యంవారు ౧౮౦౮ లో 

ఇతని పని తీసివేశారు. అంతట స్నాడ్ గాసు తన డబ్బా డవాలిసరుకుని 

సామానులు తీసికొని ఇంగ్లాండుకు ఓడ ఎక్కాడు. ఇతడు ౨౭ సరీవత్స 
రాలు కం చెనీవారికొలువులో పనిచేసి జీతం కొద్దిపాటిదై శా పెనసంపద 

ఆరించాడు, ఇతడు తవ సంపదతో పాటు ఇంగ్లాండుకు పరువు (పతిప్పలు 

కూడా తెచ్చుకోనందునల తూర్పుఇండియా కంపెనీ డైరెక్టర్లు తమ 

ఉద్యోగుల కిచ్చే పింఛను ఇతనికి యివ్వడానికి పు... దీనికి 

ఉపాయ మేమిటని ఇతడు ఆలోచించాడు .తనవాకు నిలబెట్టుకో వాలనీ, 

కళ్ల సాధించాలనీ ఇతనికి బుద్ది పుట్టింది. తనరు న్యాయం "చేయకపోతే 

తమకూ కస్టం కలి గేటట్లు పవ గ్లించవలని వస్తుందని ముందుగా 

డై రెక్రర్లను ఇతడు హెచ్చరించాడు. ఈ బెదిరింపులకు వారు వమా 

errs చెప్పక ఉవేశ్షీంచారు. కొన్నాళ్లు గడవనిచ్చి ఇత ఏ కార్యా 

చరణకు పూనుకున్నాడు, చిరిగిపోయిన పాత దుస్తులూ పాకీవాళ్లు వీధు 
లూడిచే. చీపురుకబా కొని ఆ పాతదుస్తులు వేసుకొని చీపురుతో 
నీజ౯ాహోలు ఏథిలో తూర్పు ఇండియా క ౦పెనీవారి దివ్య'భ వనంఎదుట 

నిలిచి రోడ్డు ఊడ్చడం (పారంభించాడు. తాను ఎవరో ఇతరులకు 

తెలియకుండా | (పచ్చన్నంగాగాక, బహిరంగంగా వచ్చి పోయీవారితో 

కుంవినీ వారికీ మ మూలో ఉన్న నుంచి ధనవంతమైన రాష్ట్రంలో 

* (Glimpses of Hidden India ~ John Law 1908, pp. 91-93) 
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తాను ఒక జిల్లాకు కలెక్టరుగా పనిచేసినాననిన్నీ వారికింద తాను ఇన్ని 
సంనత్సరాలు a 'నమ్మకంగా పనిచేసినప్పటికీ _ తనంలో 
తనకు వమిా స కుండా తినడానికి కూడు, వ 

తేకుండా వీథులలో ముస్టి యెత్తుకొని (బతకమని వదిలి వశారనన్ని తేన 

కథ చి చి తవిచితేముగా నిస్తూ అతి దీనంగా చెప్ఫుకోసాగినాొడు 

ఇప్పటివలెనే ఆ re థీజె౯ాపోలు ఏథి లండనులో 

నచ్చిపోయేవారితో నిండి కిటకిటలాడే రాజవీథి. తూర్పు బేశపు సంపద 
లకును ఇంగ్రాంవుకును గల పరస్పర సంబంధానికి బావ్యా చివా ష0గా 

ఆ వీథిలో కంపెనీవారి దివ్యభవనం ఆందరికీ కనబడుతూ వుండేది, 
ద్రం యా దేశంలో సంపదలార్షించి వచ్చిన దొరలను 'నవాబుిలని 

చెప్పుకునేవారు... వీళ్లు లెక్క_లేనంత ధనమార్జించి ఆ ధన కనక వస్తు 

వాహనాలలో దొరుతూ ఒళ్ళే మై తెలియక సౌఖ్యాలు అనుభవిస్తూ 

సీతినియమాలు లేక కళ్లు నె త్పినిపెట్టుళొని ప్రవ రృంచడాన్ని. గురించి 
క ప్ఫజలు (ప ee చూస్తూ కథలలో వింటూ నాటకాలలో 

దర్శిస్తూవ్చు' సవా స శి సితలో ఆ ఇండియాలోనే పనిచేసివచ్చిన 

నిర్భాగు స ౫న ఈ ఉరగ ఈ వీధిలో సే ఇలాగ వాకీపసిచే చెస్తూవ్రుండడం 

మూసి అనేకమంది ఇది వమిటని ఆలోచించ డం ప్రారంభించారు, 

గురించిన గుసగుసలు బయలు చేగనపి. స్నాడ్ గాాసుకూడా తాను 

SM OOD అనుగుణ్యంగా నే ప్రవ _గించేవాడు, పాసం, అన్యాయం 

జరిగిన కంపెని ఉద్యోగి అనిచెప్పి ఎవరైనా. వెన్నీలు (సీమ జేశపు 
నాం - నొలుగుడబ్బులు) యి సే కృతజ్ఞతతో పుచ్చుకొని జేబులో 

చేనుకొచేవాను. 

ఇత డీ కంపెనీ భవనం ఎదుట ఇలా వుండడం చూసేటప్ప 

కుక జ మ a రెక్టగ్ల కు తలనంపుగా తోచింది. అందులో ముఖ్యంగా 

వ్రత శు చీపురు పెటి నూాడ్చే పెన మెల ఎని వున్న పెద్ద సీంహాదాగగం 

ద్వారనే ఈ జెర రు తమ గుజుపు సార్ట బండ్లలో దిగి లోపలికి 

వెళ్లవలసి వచ్చేది. శ దివ్య భవనానికి వెనక ఒక చిన్న సందులోనుంచి 
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లోపలికి పోనడానికి ఇంకోచారి న్రన్షమాల నిజమేకాని అది నౌకర్ల 
కోసం ఏర్పడినదారి. ఈ పావిషి ముండాకొడుకు మొఖం కనపడ 

కుండానూ అక్కడ ఈ చిత్రం చూస్తూ నిలబడిన వాళ్ల చేవిడీలు 

తప్పించుకోవడానికిన్నీ అలాగ సందులోనుంచి లోపలికి దూరడం 

వారికి చాలా పరువు తక్కువగా తోచింది. పోనీ ఒక పోలీసువాడిని 

పిలిచి ఈ “న్యూ సెన్సు” మాన్పిద్దా మనుకుంశు ఇతడేవి నేరం చేశా 

డని పిర్యాదు చేయగలరు? స్నాడ్ గాను తన చర్యలవల్ల ఎలాంటి 

శీరమూ చేయడం చేదు. మునిసిపాలిటీ నిబంధనలలో. చేనినీ మారడం 

లేదు. పైగా అతడు చేసేవని పరోపకాగంగా కూడావున్నది, ముఖ్యంగా 

వర్ష ంకురిసి బురదగా వున్నరోజున మహోపకారంగానూ నున్నది. 
అదిగాక అతనిపట్ల వ)జలందరికీ అమితమైన జాలి కలుగుతూ వున్నది. 

ఈ కంపెనీ డైరక్షర్ల కోర్డు వారికి పీందూదేశం-పెన అమిత 

మైన అధికారా లున్నాయి. అక్క_.డ తమ నిరంకుశాధి కారాలను 

చలాయించడంలో వీరు వ మాత మూ వనుదీయరు; ఎంత కూ/రంగా 

నైనా ప్రవర్తిస్తారు; కాని తము కార్యాలయం గుమ్మం ఎదుటనే తమ 

కింద పూర్వం పనిచేసిన తాబేదారు డొకము తమ అధికారాన్ని ధిక్కం 

రించి నవ్రుబాటు శేస్తువ్రుంశే వీరు దీని కే పృతికిియనూ చేయ లేక 
పోతున్నారు. ఇ్రదిమాచి సరల ఇలాంటి పెంకితనాలు మొదలు 

వెడతాశేమోా! అందువల్ల డై కెక్షర వోర్టువారు మొదట కోపంతో 
మండిపడినా వీధిలో ఈ '"ఆపతిప్ద 'మాన్సుకోడానికి ఏదో ఒక మార్షం 

యాచించక తవ్ప్బినదికాదు. స్నాడ్గా9సుతో రాజీ చేసుకోవడమే 

ఉత్తమ మార్గంగా కనబడింది. ముందుగా అతడు చేనూవున్న చర్య 

మానివే సే అతని వ్యవహారం మళీ ఆలోచిస్తామని కబురంపారు. 
తనతోపాటు ఉదోగం చేసినవారికి నాషయంగా వ చ్చే వీంఛనుమొ త్త త 

మునే తన సని తొలిగించిన తేదీ లగాయతూ తనకు కూడా మంజూరు 

చేసేవుకు తన చర్యను విరమించనని అతడు చాల మర్యాదగా మళ్ళీ 
కబురంపా 5. డై శెక్టర్లున్నూ వారి వెర్మెనుగారున్నూ బింకాలు 

మానివేసి స్నాడ్ గా్రాసు కోరికలను వెల్లిన్తూ తీర్లానాలు చేశారు, 
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అంతట అ మర్నాడు స్నాడ్ గా్రాసు మంచి కొత్త సూటు దొరటోపీ 

వేసుకొని జోడుగు రాల బండి యొక్కి_ *డై "రెక్షర్ల. కోర్టువారికి వందనా 
అర్పించడానికి వచ్చి “అయ్యా ఇప్పుడు మూరు "సా ఆదాయం సాలుకు 

౫ వేల పౌనులు అయ్యేటట్టు చేసినా? రని అన్నాడట! ఈ మాట వినే 
టప్పటికి వాళ్ళందరూ తేలపోయారు. ఈ దృశ్యం సరిగా వర్శించడానికి 

ఎెవరితరము? 

స్నాడ్ గ్యాసు చిలక సరస్సు దగర రుద మరగిన నౌఖ్యాల 

నన్నింటినీ మళ్ళీ స్వేచ్చగా అనుభవించడానికి మళ్లీ అతనికి అవకాశం 
కరిగింది. ప. వనీల్లీ శ తలయె కడు. ఇప్పటిలా గే ఆ రోజులలో 8 పోకీళా 

లందరూ నివసించే మ సయిరులో చెస్లరుఫీల్లు పధిలతో" “ఓక ఏవ్యభవ 

నాన్ని ఇతడు తీసుకున్నాడు. దానినీ చక్కగా అలంకరించాడు. 
కొన్నాళ్లు అయ్యేటప్పటికి ఉద్యోగరీత్యా అతనికి తటస్థించిన లోటు 
పాటులు అందరూ మరిచిపోయారో, శేకపోతే ఇలాంటి లోపాలు 

అందరికీ వుంటాయని. సరిపెట్టు కున్నారో, కాని అందరూ. అతనిని 
మర్యాద చేశేవారు. ఇతడు. తన కాలంలో ఇండి యానుండి వచ్చిన 

ప్రముఖులైన వారిలో ఒకడొనా . ఇలాగ అతః నలుగురిలో 

గారవంగా నృంటూ ౧౮౩౪లో ఓరియంటల్ వ్బ్బు, స్థాపించడానికి 

కారక్కుడైనాశు. దానిలో ఇండియ+*లో గవర్నర్లుగానూ సేనానులు 

గాను ప నివే సిన డ్యూక్ ఆసు సల్లంన్ , విలియం బెంటింకు, సర్ జూన్ 

మాల్క._లం. సర్ తామన్ హిస్పప్, మొదలైనవారు ్రతనితో పాటు 

సభికులె నారు. ఇతడు మెరైన్ సాయె టీలో ౧౫ సంవత్సరాలు 
సభికుడుగావుండినాడు. శ్రీల ఆనుపతి)కి కుడా ఇతడు పోవకుకుగా 
వుండినాడా. ఇలాగ లండనులో పేరెన్నిక పొందిన వారిలో ఒకడుగా 

నుంటూ ఇతేడు ౧౮౩ రే-వ సంవత్సరం అగస్టు నెల ౨౯-వ "తేదిన 
దివంగతు డైనాడు, 

జ మకా మందాన టా తాల నాలా దారా అలానా దారా దనన లాను మ 

* ఈకథ కొన్ని సంబర్స రాఅ్మకిందట పయొసీరు పత్రి౯ చారినింది, ఖెయిలీ 
గారు కాడా మళ్ళీ వ్రాశారు... ఆరడం నాలుగు గుర్రాల బండి జళ్ళా డని 

పొాళాంళతరము, 
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స్నాడ్ గ్యాసు చనిపోవడానికి మూడేండ్ల కిందట. ఒక విల్లు 

వాాశాడు, బ్రతడు రసెల్ అనే వితంతువ్చుయొక్క. పెళ్ళిగాని పెద 

కుమా రెమెన ఎలిజాకు ఒకొలక్ష ౭3 వేలపౌనులు చెంద చేసినా డసస్న్టి 
దీనికి కారణం అమె తండి తనపట్ల దయగా వుండడమే సనిన్ని 
జంటిల్మెన్సు మాగజీనులో ప్రకటించారు. కాని ఇది సరకాదనిస్న? 

అవిల్లు తాను చూచినాననిన్నీ ఇండియాలో చిలకి es ర 
తనకు వున్న ఇంటినీ, స. తన స్నేహితుశ్రన న్నీ ఫౌండంగు 

అసుపత్రిలోవున్నట్టన్ని బేల్ గిల్బప్పకు చెందచెసినా*డసష్న్టీ, తేన 

స్నేహితులక్యూ స్నేపితురాండ)కూ యీ, కృిందికిధంగా లా 

మొత్తాలు చెంద చేసినాడనిన్నీ ఛా రన్ లాసక౯ా గారు "మమొరీన్ అఫ్ 

మదా న్ (Meincries ol Madras) అని తాను రచించిన పు సకంలొ శ్ 

వాాళారు. స్నాడ్[గాసు _వాసిన మరణశాసనము (ప్రకారము అతిము 
చెందచేసిన అస్తి చాలా వున్నది. 

అప్పర్ గిల్లు స్త్రీటు ఫౌండింగ్ ఆస్పిటలులో ను౫ా గ బేల్ 

గీల్బర్లుకు, రంభలో చిలక సరస్సుఒర్లున ' వున్న ఇలు, భూమి; ( హన 

5౦ సం౦|లనుంచి ఖాళిగావుండి క కంషెనివారి తొెలూకు ౨౦౦ పౌనుల 

బాండు కిండ వ్రుంటూవున్న ఆస్తిని ఇచ్చినాడు. 

రం౦౦ వ "న్లు ఎలిజార స్పెల్ ను, కిలెట వు, పఖ్యు ఎ న్నక నునా, 

మేజర్ జూన్ స్క్రిత్తును ఖగ్గీక్యూ టర్టుగా నియపుంచి వారికి చరివక 
అవ్ ఉట భ్) 

“వేయిపౌనులు మొతం పొ. రం౦0౦-౦-౦ లు యిచ్చాను, 

౧౦౦౦-౦-౦ పొనులు ఎలిజబెత్తు గ లెటుకూ, మిసెస్ కవరుకూ 

చాన్నిపెని అయి వేజు యి.వ్యగలందులకు, 

౧౦౦౦-౦-౦ పౌనులు (నవరసులు) ఆనీ జైఫీ)కి 

తరరరజరంర్. ప స్ట చారటీ హంస్ సెడ్ కు 
రు 

౦౦-06-0౦ 49 99 తామన్ ఫక్ కం 

200-00 r9 99 హాని బాసన్ ప్ర 

౨౦౦-౦-౦ ,%,, 4 రబెకో పా టిడిక 
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౧రిం-౦-౦ పొనులు (నవరసులు) సారా సిన్ సన్ కు 
ల ర్ట, రవీ 

భ్ ఎ ౧౮౦౦౮౦-౦-౦ , a సమున్సు ఆసుపతి కి, 

౫౦౦౦ పొనులు తనసోదరికి దానిన అయివజును యిచ్చుటక్కు 

ఇదిగాక తనకు సాలుకు ౧౨౦౦ పౌనులు ఆదాయము వచ్చిరొఖ్క౦ 

౮౦ వేలపొనుల విలువగల పదిలశ్షిలపా)ంకులు సస పుటలో వ తెములు 

వున్న వసిస్నీ, ద పత )ములున్నూ ఛి స్తరుఫీల్తు సీటులో వ్రన్న. ౧౦వ సెం 

బరు ముల్లున్న్నూ అంఎదులోన్రంజే సామాసులున్నూ గుజపుబండి ఇతర 

చరా స్పిన్న మరణశాసనంలో చెప్పకుండా విడచిన ఆ స్తియావస్తున్న్నూ 

ఎలిజార స్సెల్ కన్యకు చంచనస్తున్నా ననిస్నీ, మరణ*సనం (ప్రకారం 

మిగిలినఆ స్తీ తెన ఎస్టిక్య్యూటర్ల కు “డె౦ండవ అెనపన్ని శాసించాడు, రలభిలో 

వున్న న్నాడ్ గాను తాలూకు భవనం యిప్పుడు కల్ళికోటరాజూగారి 

అథనంలో వున్నది. 

థ్ to 
రా న! మై | 

లా౮ందనాదొల 
రొ నట 

బ్రంగ్లీషువ రక్ష కఠ వవ ల 'దేళాన్ని ఒరి షాలంచపవం (వరల 

భండన క్రీరువాతి "బాలా కాలంవరకూ ine ౪'ఖలలో న న్రుదోగా 

"లేవ్ చేకశీయుల కచ్చేవారు "కారు ఉద్య్యోగా లవ్వడంలో జాతి ముత 

వర్లవివవ్షత చూపబడ దసి పారమెంటు వారు ౧౮౩౩ లో శాసించి 

నప్పటికీకూడా తెల్లవారు చెయ్యడానికి అంగీకరించని చిన్న జీతాల 
వుదో్యోగాలను మాత్మ్మమే మనవాళ కిచ్చేవారు. 

తాశ్ రం అం 

అప్పటో రివన్యూ శాఖలో మసవాళ్లు చేస పెద్ర ఉద్యోగం 

తాశీలారి, అప్పటికి చదువుకున్న వాళు చావ్కా లే గనక చాలామంది 

తొశిలారులు బాాహ్మణు లీ, ఈ తాశిల్లారులకు ఆకాలంలో రిపిన్యూ 

వసూలుతోపాటు నేరాలు విచారించే పోలీసు అధికారం కూడా 



14 కథలు- గాథలు 

వుండేది. అమిళలే పిళ్ళ జీతం చాలా స్వల్పంగా వుండేది, ఇంగ్లాండులో 

ఒర్ బిళ్ళబంటోతు కిచ్చే జీతమెనా లేదు. క 'లెక్ట్రరుకు ఏళ్ల చై వెన సర్యా 

ధికారాలు వుండేవి. చీటికీ మాటికీ ఏళ్లని బదిలీ చెయ్య డమూూ జుల్మానా 

వెయ్యడమూ, పనిలోనుండి తంగడమూూ, తీసివేయడ మూ జరుగుతూ 

వుండేది. తెలవారిలో వాలా “మందికి నలవాళని చూ "సీనే అసహ్యం. 

తాశిల్లారులను ఇలాగ అగౌరవంగా చూస్తూ నున ్న ౦దునల్ల ప్రజలకు 

వాళమాద గౌరవం పోయి కొండెములు చెప్పడం ఎక్కువ అయింది. 

కలెక్టరులు ఆమాటలు విని తాశిల్లారులను కఠినంగా శిశ్నీస్తూ వండే 

వ్, తమ ఉవ్ గం ఎప్పుడు పోతుందో అనే సు. న్రంటూా 

జీతాలు చాలక్, ఉద్యోగం వున్న నాలుగురోజులలో సొలుడబ్బులు 

సంపాదించుకుందావమని కొందరు తాగి లారులు లంచాలు పుచ్చుక్ కొసి 

వారు, తొథిలారు అందరూ లంచగొండు లే ననే అభీ పా9యంతో 

కలకు అందరినీ కఠినంగా చూడడము ప్రారంభించారు. 

ప్రతి తొళిల్లారు సత్సవ ర్వనకు పూచీగా కెండువేల రూపాయ 

లకు హామి యివ్వాలని ని నిర్హయి.౦చారు. తాథిల్లారులు తమను ఆస్తి 

వ్రున్న వూళ్ళలో వ్రేద్యోగాలు చెయ్యకూడదనా స్ ఆం ఇ వేగాని వాళ్ళ 

జీతాలను వృ దిపరచ లేదు. వాళ్ళగ "ర వాన్ని కాసాడేటట్లు ప్రవర్త రించ 

నూలేదు. ఈ స్థితిని కొంత చక్క. పరచదలచి చెన్నపట్నం స్పభుత్యం 

వారు ౧౮౨౩౫ థో తొశిలారులను చీటికీ మాటికీ శిక్షించి ప్రజల 

దృష్టిలో వాళ్ళ గార వానికి భంగం కోలిగించవదనిన్ని, వాళ్ళకు న్రద్యో 

గాలు స్థిరములనే నమ్మకం కలిగించాలనిన్ని కలెక్టర్లకు పూతకు జూరీ 

చేశారు. ఈ సలహాలిచ్చి పాతికేళ్ళు దాటినా కలెక్టర్లు పూర్య్ణంలాగానే 

నిరంకుశంగా [పన రిస్తూవచ్చారు. తాశిలారుల జీతాలు వృదికా లేదు, 
త సాల నాని స్ ౧ థి 

విశాఖపట్నంలో ౧౮౫౬ అప్తాాంతములలో ఇద్దరు తాశిలారులు 

తమకు నెల ౧కి ౧౦ నవరసులు జీతం యిన్వవలసింవని అ జెట్టుకుంశే 

అప్పుకు జిల్లాక లెక్టరుల్వవెన అధికారిగా వుండే ఉత్తర Te 

శ్రమిషనరు- వాళ్ళకు నెల ౧కి ౮ నవరసులు చాలునని వుత్మర్వుచేశాడు, 
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శిరస్తాదారులు 

క లెక్టరుక చేరీలలో శిరస్తాదారులుగాను, శిరస్తా మదద్దారు, లేక 

డిప్యూటీశిర స్తాదార్తుగాను పనిచేసే దేశీయుల స్థితికూడా ఇలాగే 

వుండేది. నిజానికి ఈ శిరస్తాదారువుద్యోగం దేశీయులు పొందే హోదా 
లలోకల్లా గారవకర మెనదీ, కొంచెం ఎక్కునజీతం కొలట్రిద. అయినా 

౧౮౫౮ కి పూర్వం పదేళ్ళలో ఉనరసర్కా రులలో ప్రస్ జిల్లాలోనూ 

కూడా విరస్తాదారు లందరినీ వద్" 5 కారణంమోద పనిలోనుంచి తొల 

గించారు, | 

౧౮౪౨ లో _ విశాఖపట్నం జిల్లాక లెక్టరుగానూ, చెన్న 

పట్నం గవర్నరు వజంటుగానూ వుండిన క్కి బి, స్మా లెట్టుగారు (P B, 

Smolie ణి ౧౮౮ లో ‘Madras and its civil administration’ అనే 

వు స్తకంలో యీ పరి స్థితుల నన్నింటినీ వర్లిన్తూ ఆ జిల్లాలో తనకు 

పూరం పనిచేసిన శలెకరు పోయి తాను వచ్చేలోవుగా' శాశ్కాలి 
కోరగా పనివేసీన క లెక్షరుకింది నీనియరు అసి సెంటుదొర అక్కడి వీరసా 

దారుణ్ణో ఇ సగరవురినె బిల్లీ యోద్యోగులనూ పనిలోనుంచి తీని వా 

సంగతిని వా)శారు. 

కంభం నరసింగ రాన గారు 

ఈయన ౧౮౮ ర-౨ మధ్య రాజమే పంద )వరంజిల్లా కలెక్టరు 

“కచేరీలో శిరస్తాదారుగా వుండేవాడు. అప్పట్లో గోదావరిజిలాను రాజ 

వే పీందఏవరంజిల్లా అనేవారు. ఆ కాలంలో చెన్న రాజధానిలో 

హోెడ్డుశిరస్తాదారు అంకు కలెక్టరు దొరగారి దివాను అన్నమాట, 

రివిన్యొ శిస్తువనూలు విషయాలలో అతడే క లెక్టరుకు ముఖ్యసలహో 

దారు. కలెక్టరు కచేరీలోనుంచి జారీఅయ్యే తాఖదు లన్ని౦టి-పెనా 
ఆయత చేవాలు వుండాలి. అతల్లి “నేటిన్చక లెక్టరు? అనేవారు. 

నరసింగ రావుగారు ఇంగ్నీషువ _ర్తక కంపెనీ సర్కారు కొలువులో 

౨౭ సంవత్సరాలు పనిచేసి రివిన్నూ శాఖలో "పెద్ద ఉదోోగాలు_ చేసిన 

అనుభ వజ్ఞుడు రాజము హేంద)వరం జిల్లాపరిపాలన బాగా లేకపోవడం 
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వల్ల ఆఅక్క_డ పని చెయ్య డానికి ప) త్యేకంగా ప్రతణ్ని వరి కోరి నియ 

మించారు. ఈయనపై యధికారి రాజము హేంద వరం క్ర లెక్షరు, 

మొదటి ఏడేళవరకూ ఇతనిని ప్రశంసిస్తూ వై వారికి వ్రాసేవాడు. 

ఇదివరకు న్యవహారాలు సరిగా జరగనందువల్ల అధోగతిలో వున్న ఈ 
జిలా రివిన్యూ వసూలు నరసింగరావుగారు అమలులో పెట్లిన మంచి 

పద్ధతులన వలను, ఆయన అజమాయిషీ క్రిందను శు అభివృద్ది 
చెందింది. నెట్టిచాకిరీతో గోదావరికి అనకట్ట ఒకటి కట్టడం ౧౮౮౬ ల్ 
పా)రంభించినందువ ఈ జిల్లా న అభినృద్ది జెందిం దో 

(డె క క్ర డస్రియు) పంజనీరింగు శాఖ వారు అంహారుగాని ఈ జిల్లాను 

గురించి స్యయంగా ఎరిగున్నవా రీనూటను నమ్మరనిన్నీ అక్కడి 

స్థానికులుగా వున్న వ్రండ నిర్గుకరాజా ' అప్పుడు ఈ చిలక పలుకులు పలక 

డానికి సాహసింపరనిన్ని స్కా లెట్టుగారు వా)/శారు, 

సఠాపురం జమీందారీ 

పిఠాపురం జమిందారు. (శ్రీరాజా రావు వేరట కుమార 
మహీపతి గంగాధర రామా రావు బహ్పరుగారి తండ్రిగారైన గీరాజు* 

రావు సూర్య్యారావుగారు సాధారణ సాతసంనత్సర కాక ల 

(౨౭-౧౧-౧౮౫౦) కౌదీన చనిపోయారు. ఆయన మం. చిన 

వొ _శనం౦ందువల్ల వాళీను వొలతనమువారి సంర కొణకింద “వార్డులు” గా 

వ్రు. “చారు. సూర్యా రావుగారు చనిపోయిన సంగతి తెలియగానే అప సీ 

రాజము హేంద)నర కలెక్షరున్నూ, ఆయన హౌడ్డు శిరసానారున్నూ 

జమిాందారుగారి ఆస్తిని పశసగుచుకోడానికి క వి కాపురం 
వెళ్లారు. జమించాకుగారి ముఖ్యబంధువు లెవ్యరూ దిని దీనికి యు యిష్టపడక 

కొంత సాతి. కనిరోధం చళారు. 

ఈ పిఠాపురం జమిందారీ వాలా ముఖ్యమైన జమింజూరీ, 

చనిపోయిన రాజూగారి చిన్నతనంలో ౧౩ లేక ౧౪ సంవత్సరాలు 

కంపెనీ సర్కారు వారి సంరక్షణలో “వార్డుగా వున్నారు. జమిం 
డారీని సర్కారువారు. చక్కగా వ్యవహరించి నిల్వ్యతో ఆయనకు 
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వప్ప చెప్ప డానికిబదులుగా జమిోని దుఃస్థితిలోకి తెచ్చి అప్పుతో వప్ప 
గించి నందువల్ల జమిందారుగారు తమ జమిండారీని నిలబెట్టు కొనడా 

నికి సగంజమిందారీని గవర్న మెంటుకు యిచ్చి వేయవలసివచ్చింది. 
౧౮౪౪ మొదలు ౧౮౫౦ వరకూ నూర్వారావుగారి పరివాల 

నలో జమిందారీ మళ్లీ బాాసపడి కొంత నిల్వలోవుంది. మళ్లీ సర్కారు 

వారి అజమాయివీ. రాగానే వ్యవహారాలు పాడవడం పారంభ మైంది, 

౧౫3 లో [పకటించిన లెక్కలను బట్టి నిలవ లేకపోగా ఆ సాలు 

"తాలూకు చిస్తులో ౬౫౦౦౦ రూపాయలు బకాయి కనబడింది. దానికి 

కలెక్టరు జమాఖర్చు చెప్ప లేదు. కలెక్టరుగారి అజమాయిషీని గవర్న 
మెంటువారు పరిశీలించడంలో దీనిని గురించి ఏమి సెలవివ్య లేదు. 

దిగవ వ్ల తమ్మరాజుగారు 

వైన చెప్పినట్లు 'జమిందారుగారి ఆస్తిని స్యా నపరుచుకోవ 
డానికి వెళ్లినప్పుడు జమూందారుగారి "తాలూకు విలువగల చరా స్పిలో 

చాలా కొద్దిభాగం మాత్రమే ఆయన రాజబంధువులు కలెక్ట రుగారికి 

వశపరచగా కోటను సోదా చెయ్యడానికి వారంటు జారీ చెయ్యవలసిన 
దని హౌడ్లుశిరస్తాదారుగారు సలహాయిచ్చారు. కాని కలెక్టరు ఆ సలహా 

ప్రకారం జరుప లేదు. అఖరికి ఒక నెల జరిగిన తరువాత యాభై వెల 

రూపాయల విలువగల చరా సి కలెక్టరుగారికి వశమైంది. అప్పుడు 

ఈ జమిందారీ వృవహారాలను చక్క- బెట్లడానికి నెలకు ౨౫౦ రూపా 

యల జీతంపైన శీ) దిగవల్లి. తిమ్మరాజు పంతులుగారిని (కోర్టు ఆఫ్ 
వార్డు) మేనేజరుగా నియమించారు. పిఠాపురం జమోాందారీ శిస్తులు 
వనూలు చెయ్యడానికి - కచేరీలో పనికోసం నిరీశ్నీస్తూ వాలంటీరుగా 
వుమ్మేదువారు చేసే ఆయనను ఒకనిని తౌాశళిల్లారుగా నియమించారు. 

ఈ తిమ్మరాజుగారు చాలా. అనుభవజ్ఞుడై న వుద్యోగి. ఆయన 
కృష్ణాజిల్లాలో కొయ్య్యూరునుంచి ౧౮౦౭ లో వలూరు వచ్చి ఇం్యీము 

చదువుకొని ౧౮౧౧లో రాజమ హేంద)వరంవచ్చి అక్క_డజిల్లాకోర్టులో 
శీటర్ రీడ్ కాజులెట్ గారి కాలరలో రికార్తుకీపరు మదద్దారీ, శిరస్తామద 

ద్హారీ, విరసా వొ-డ్ మదద్దారీ పనిన్ని చేసి, ౧౮౨౮లో జిల్లాజడ్డీ చేసిన 
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హెసీ) వై వ్రైబార్డు దొరగారి నీఫారసువల్ల కలెక్టరు ఆఫీసులో బ్రింగీషు 

రిశారుకీపరుపని, సాల్లురెటరీ, అవుల్ దారి, కత స శిర స్తాదారి,అక్టి గు 

పాడ శిరసాదారి మొదలై న వుద్యోగాలు చేశారు, తరువాత సదిరా 

మోన్ పనికూడా చేసి వింఛనుపుచ్చుకుని ౧౮౫౬ సం, ఫిచ్రేవరి ౬-వ 

తేదీన స స్వర్షస్థులై నారు. పీరు కాకినాడలో శీ ఏభిచేశ్వర స్వామిని ప్రతి 
పించి ౧౮౨౮లో ఒకగొప్ప బేవాలయాన్ని కట్టించారు. ౧౮౬౨లో 
శ్రీగంగాధర రామాళాన్సగారికి మై 'మెనారిటీ తీరి పీశాపురం జమిీాంద్నారు 

అయిన తరవాత ' తమ్ము రాజుగారి పెదకుమారుడే న "వంకట ఛివశావు 

గారిని మొదట నిరసాదారుగానూ తరవాత ౧౮౭౨లో మేనేజరు 

గానూ, పిమ్మట దివానుగానూ నియమించారు. రాజూగారు ౧౮౫౦ 

లోనూ శివరావుగారు ౧౮౯౨లోను చనిపోయారు. వీరిని గరించి 

ఇప్పటికీ వాలాక థలు చెప్పుకుంటారు. 

నరసింగరావుగారిమీద కేను 

వెన చెప్పినట్టు తిమ్మురాజుగారు మేనేజరుగా స) స 

కొది రోజులలో జమాంచార్ వ్యవహారాలు తనిఖీ చేయగా ఎస్సే 
తాలూకు తెక్క_పు స్తకాలలో చాలా పుస్తకాలు —— 

దర్యాప్తును బట్టిన్నీ; సంగతి సంద ర్భాలనుబట్టిన్ని ఆలోచించగా 

ఆ 'లక్క_లనల్ల తో "అఈతెలూకు యావత్తుసగలూ, రొహ నునా, 

చరా స్తిన్ని కలెక్ట్ రుగారికి స కాకుండా ఇంకా వాలా మిగిలి 

పోయిన వనే సంగతి'బయట పకితుందనే భయంతో కొందరు కుట్ర)ిచేసి 
ఆ స్తీని హరించి పుస్తకాలను గ రువిలియా చేయించారని తోచింది. ఈ 

కటలో నర సింగరావుగారుకూడా భాగస్వాములై వున్నట్లు అనుమానం 

కలిగింది. ఈ సంగతిని మేనేజరుగారు కలెక్టరు గారికి "తెలియ జేశారు. 

అప్పటికి కొంత కాలంనుంచి. కలక్రరుగారికి నరసింగ రావుగారి మోద 

మంచి అభిపాయం లేనందువల్ల “సంగతిని విన్నతక్షణమే కలెక్టరు 

గారు ఆయనను పనిలోనుంచి "తగ్గించి స స్పెండు చేసి ఖై దులో పెట్టి 
ఆయనను గురించి సాయంగా విచారణ చేయడం వాగరంభించారు. 

రాజు తలుచుకుంటే. చెబ్బలకేమి కొదవ? నరసింగరావుగా రంశే 



జిల్లా నిర సొదారు 19 

గిట్టనివాళ్ళందరూ ఉన్నవి 'లేనివ్ కల్పించి చెప్పారు. కొత్తగా పిశ 
పురం తఈొళిల్లారుగా ప వేశించిన ఆయన ఈ వ్యవహారంలో నరసింగ 

రావ్రగారికి వ్యతి రేకంగా పనిచేశాడు. నరసింగరావ్రగారు విళాపురం 
జమిందారీని దగాచేసి అక)మలాభం పొందే దురు బేశంతో కాగి 
తాలు ఫోర్షకీ చేసినట్టున్నూ, లెక్లలను మాపుచేసి నట్లున్నూ, కలెక్టరు 
గాకు నేరాలు మోవీ సెషన్న్సు జర్టికోద్టలో విచారణ వేయడానికి ఇతనిని 

కమిటుచేశాడు. కలెక్ట రే మేజ సేటు. అయివ్రన్నందునల్ల కానే ఫిర్యాదీ 

యున్నూ, చేరారోపకుడున్నూ, (పాసిక్యూటరున్నూ, కమిటింగు మేజ 
స్త్రేటున్న్నూ) అయి చేరమునుగురించి చిన్న అక్షరాలతో కొన్ని శావ్రుల 
వవరణప్మ తికను (వెఖాడు, జామోానుమోద విడుదల చెయ్యవలసిన దని 

ముద్దాయి కోరిననూ వదలక చెరసాలలోనే వుంచాను, అవమానం 
కంకు చావు మేలని ఆయన అన్నాడని, వదలి ఇడిలే అత్మ హత చేసు 

కుంటాడనే నెపంతో జిల్లాలోకలా గొప్ప 'జేశీయోద్యోగిని ఇలాగ 

క్రై దుతో పడ వేసి వుంచారు. 

తస ర్త రురికా రుల సో దో 

ఈ ముద్దాయి పై న వ. చేరాలలో శిర స్తాదారుగారిదగర 

వున్న లెక్క_లనుబర్టి కనబ వీ రాపురం జమోందారుగారి చరా సి 

నగలు యావతూ నా కాలేదనే సంగతిని యీ శిరసాదారు 

కలెక్ట్ రుగారికి తెలియపరచే దనేది ఒకటి. తాను మరుగు పరిచినట్లు 

చెప్పే సంగతులన్నీ మూజువానీగాన్యూ  లిఖతమూలంగోనూకూడా 

కలెక్ట రుగారికి తెలియచేశానని శిరస్తాదారుగారు జిల్లాకోర్టువారికి మనవి 
చేశారు. లిఖత మైన జూబీ తా మీద్ "లేదని జల్లాకలెక్ట రుగారు మొదట 

అన్నారు, జిల్లాకోర్డువారి వుత్తరు ప్రకారము కలో రుగారి రికార్డు 
లను సోదాచూడ సా "అలాంటి య. ఒకటి దొరికింది. అంతట శీర నా 

డారు దానిని తనకు ఇచ్చివుండవచ్చునని కల రుగారు ఒప్పుకొన్నారు. 

ఈ కాగితాన్ని కోర్టువారికి పంపుతూ జమిందారుగారి ఆభరణాలను 

గురించి శిరస్తాదారుగారు తనకు తెలిపినా, లెక్కలన్నీ ఆయనద్యోర 

వున్నందువల్ల పత్యక్షంగా కనబడుశూవున్న ౬౭000 రూపాయల 
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లోటుసంగతిని తనకు చెప్ప లేదనిన్నీ, శిరస్తాదారుగారి దుర్మార్గం వల్లనే 

ఈ సొమ్ము (ఇఫాజలు) అపహారించ బడిన. దనిన్ని క లెక్టరుగారు 

వా/ళారు, 

ము దాయి విడుదల 

కలెక్షరుగారు నరసింగరావుగారిని పనిలోనుంచి తీసివేసిన తరు 
వాత ఆయనస్థానంలో తాత్కాలికంగా తిమ్మరాజుగారినే విరసా 

చారుగా నియమించారు. వైన చెప్పినట్లు జిల్లాకోర్లువారు కలెక్టరు 
కచ్చేరీరికార్లును సోదామాసి ె క్కజూవితాను "పట్టుకువెళ్లిన wp 

క లాపురం ఎస్టేటుకు కొలిగిన నష్టాన్ని గురించి కలెక్ట్ రుగారు ఒక శే 

మెంటు (తబ్బీళ్లవారీ వివరణము)ను తయారుచేయించి ఈ స్టేటుమెం౦టు 
ముద్దాయి (నరసింగరావుగార్సి నేరాన్ని స్పష్టముగా జ చేస్తుం 
దని "వాిన్లూ దానిని జిల్లాజడ్డిగారికి పంపించారు. నరసింగరావ్రగారి 

శీస్టు జిల్లాకోర్టులో పదహారునెలలు వాయిదాలు పడిపడి చివరకు 

విచారణ అరక కలక్షరుగారు _ పంపించిన స్టేటుమెంటు అనేది 

ముదటినుంచి చివరదాకా “అభూతకల్పనమని కోర్టువారికి నచ్చేటట్లు 
ముద్దాయి బుజువ్చ చెయ్యగలిగాడు. విచారణసందర ంలో ఈ కేసు 
దాఖలవడానికి మూలకారకుడై న వీఠాపురం Ss ఫిర్యాదును 

సమర్థించడంకోసం అబద్దపుసాక్య్యం యిచ్చినట్లు జక్డీగారికి తోచి 
అతనిని ఖై దులో పెట్టారు. అతని పనినికూడా తీసివేశారు. ముద్దాయి 

నరసింగరానుగారిని నిర్లోషి అని విడుదల చేశారు. పదహారు నెలలు 
ఖైదులో మి మనోవ్యధ అనుభవించి ఆయన బయటికి వచ్చాడు. 

కలెక్ట్సరుగారిపగ 

ఒకమూల యీశకేసు జరుగుతూన్రండగానే కలెక్టరుగారు నర 
సింగ రావుగారిని గురించి తనె యధికారియెన ఉత్తర సర్కా_రుల 

కమివనరుగారితో ఉత్తర పృత్యు శ్ర తరాలు జరపడం పా ఫా 9రంభించాడు. 
ఈ శిర స్తాదారుయొక్క.. దుష్ప్ర/వర్త రృనవల సర్కారు సంరక్షణలో 

వున్న మైనరు జమిందారుకు కొన్ని వేలనవరస సుల నష్టం కలిగిందనిన్నీ, 

ఘోరమైన ఈ అన్యాయపుమోసమును గురించీ “ అపవారణమును 
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గురించీ తనకచ్చేరీ వుద్యోగులు తనకు Mess కుట) 
చేశారనిన్నీ, తన ఒక్కడికీ తప్ప రాజమహేంద్రవరం జిల్లాలో అంద 
రికీ తెలుసుననిన్నీ, కొ తనకు అనుచరులైన తిమ్మరాజు 

గారున్నూ, అమల్లారున్నూ. తన నీచిక్టు లోనుంచి బయటికి తీశారనిన్న్న్ 
కమిపనరుగారికి తెలుపుతూ, ఈ కిమినలుకేసులో ఆముద్దాయికి 

నీత్త పమతుందనే దృఢనమ్మకంతోనూ తాను వాసిన సందర్భాల 

లోనూ అముద్రాయి. ఇదివరకు చేస్తూవుండిన నెకరీలోనుంచి అతనిని 
తొలగించడానికి తనకు అధికారం యివ్యవలసిందనిన్నీ, ఒకచేళ కమిష 

నరుగారు ఇందుకు ఇపష్పపడనిచో, ఒకవేళ ఆముద్దాయిని కోర్టువారు 

నిరోవి. అని వదిలి'వేసిసా, తనకూ ఆ శిరసాదారుకూ యిక సహాకారం 

సః సామరస్యంగాని వుండడం దు స్తరమనిన్నీ, అందువల్ల నైనా 

అతనిని పనిలోనుండి తొలగించడానికి అంగీకరించవలసినదనిన్నీ, ఈ 
కలెక్టరుగారు గట్టిగా వాీసినందువల్ల అతనిని పనిలోనుండి తీసివేయ 

డానికి కమివనరుగారు అధికారం యిచ్చారు, 

నరసింగరావుగారికి ఉద్వాసన 

అంతట కలెక్టరుగారు యీవిధంగా ఒక తాఖీదు జారీచేశారు ; 

“కంభం నరసింగరావుకు--- 

సీ పవర్తనను గురించిన విచారణ వూ ర్షిఅయ్యేనరకూ నిన్ను 
పనిలోనుండి సస్పెంకుచేసినట్లు ఇదివరకే నీకు తేలుపబడివున్నది. 
వీఠాపురం లచే టు ఆ స్తీని కోర్టుఆఫ్ వార్డు వారికి వశ పర చగలందులకు 

నిన్ను నియమించి పంవినంతలో* నీ పోత్స్చాహంవల్లను, ద్మవ్పవ ర్గన 

వల్లను ఆజమిందారీతాలూకు చాలా వస్తువులున్నూ శ 'సొమ్మున్నూూ 
అపవారించబడినట్లు దరిమిలాను చేయబడిన దర్యాప్తువల్ల రుజువు 
అయినది. సీవు ఇతరమైన అక్రమచర్యలుకూడా చేసినావు. నీవు 
విశ్యాసపాత్రుడవు కానందువల నీవిషయమై ఉశ్తరసర్కా.రుల కమివ 

నరుగారికి తెలియపరచగా నిన్ను తొలగించుటకు ఆయన అధికారం 

మ. నీవు సర్కారునవుకరీకి తగవ్చగనుక నిన్ను సస్పెండు 
జేసిన తకేదీలగాయతూా నీకు జీతము నమి యివ్యబడదు. గ 



వలి కథ అం-గాథలు 

ఈ హాక్షుశీరన్తాదారు యొక్క. చేరాలలతో . సంబంధం లేక 

పోయినా ఆయన జరిగించిన మోసకృ త్యాలను బయటికి. తియ్యడంలో 

కలెకరుగారికి సహాయం చేయలేదనే నెపంమోాద - అతని కింది 

యుద్యోగిన మొన డిప్యూటీ నిరసాదారునుకూడా పనిలోనుండి తీసివేశారు, 

కలెక్టరునంజాయిషీ 

జిల్లాకోగువారు ఆతనిని నిర్లోపి. అని వదలగానే కంభం నర 

సింగశావుగారు "తన మన వచ్చిన దస్తుఫాజలు నేరమనేది అభూతకల్పన 

మనిన్నీ, తనను పనిలోనుండి సీవీ చేయడము అ కమమనిన్నీ, వి శాపురం 

జమిందారీ తాలూకు ఆస్తీ మేవిన్నీ బీరుపో శేదనిన్నీ, అలా పోయినట్లు 
చూపడానికి తయారుచేయబడిన "లెక్కలు అబగ్గములనిన్నీ డ్ తం 

సర్కాారుల  కమివనరుగారికి అర్లీద్య్వారా "జెలియపరివారు. ఇతడు 

వాసిన సంగతులను కమిషనరుగారు కలెక్టరుకు పంపించి డానిని 
గురించి సంజూయిపీ. యినంముని కోరారు. దానికి జవాబుగా ౧౮౫౩ 

సం. నవంబరు ౨-వ లేదీన కొలెక్షగుగాగు. ఒక ఉత్తరం వ్రాశారు. 
తిమ్మ రాజుగారిని విఠాపురం మేనేజరుగానూ, కలెక్టరు కచ్చేరీ శిరసా 

దారుగానూ నియమించిన సందర్భాలను గురించి ఆజవాబులో మొట్ట 

మొదట వినరించారు. ఈ? లో ఏర్పడిన కష్ట పరిస్థితిలో వి విశ్వాస 

పాతుడైన ఉద్యోగి. ఒకడు ₹న ఖుదున వుండడం "అవసరం గనుక ఈ 
తీమ్మ'రాజుగారిని ప త్యేకంగా వరి నిరస్తాదారుగా నియమించా నని 

వాాళారు. నరసింగరావుగారిమోద మోపిన దస్తుఫాజలు నేరాలన్నీ 
నిరాథారా లనే సంగతిని కలెక్టరుగారు ఒప్పుకొన్నారు. నరసింగ రావ 
గారి 'లెక్క_లనుబట్టి పిఠాపురం జమిందారీతాలూకు ౬౭౦౦౦ 

రూపాయలకు లెక్క "లేల లేదనే విషయాన్ని గురించి అకికష్టంమిాద 
తిమ్మరాజుగారినల్ల సంజాయిషీ పుచ్చుకోగలిగినాననిన్ని, "అయితే 
ఆ సంజాయిపీ. బాలా అసంత్కృే ప్తికరఠరంగా వున్నదనిన్ని, అందువల్ల 

నిజంగా ఆసొమ్ము లోటుపడ లేదని "అంగీకరించిన" కే ఎంచవలసివ్రుంటుం 

దనిన్ని 'వా)ళారు. ఆలెక్క_ను తాను చూడనే లేదనిన్నీ, దానిని 
తయారుచేయడంలో తన కేమి పన క్తి శేదనిన్నీ, దానిని తయారు 



జిల్లా తీర సాడారు i$ 

చేసినవారు కలెక్షరుగా రన్న డూ Sh చిన్నవయస్సుగల 
ఇద్దరు గుమాసాలని రిమ్మ రాజుగారు. వెప్పినాడని కలెక్షరుగారు తమ 
ను త్త తరంలో వాస్తూ ఇంకొ యూ కింది సంగతులు క వా+ళారు. 

“ఆరెక్క నాదగ్గరికి తెచ్చినప పడు మేజ్యస్ట్రేటు శేసులో 

ఏటైనా పొరబొట్లు వస్తే చాలా చిక్కులు కలుగుతాయి గనుక నేను 

శ్షమించనునుమా అని చెపుతూ ఆకాగితాన్ని నేను శిరసాదారు 

శాఖలోకి పంపించాను. అందులో వదో అనుమానం తోచి దానిని 

మళీ ఇంకోసారికూడా సరిచూడడానికి చేను పంవించినట్లుకూడా నాకు 
జ్ఞాపకం, అయితే ఆ సంగతిని నేను గట్టిగా ఇప్ప లేను, 

“ఆ లెక్కను జాగ త్తగా సరిమూసే విషయంలో నేను చేయ 

గలిగినదంతా చేశానని అనుకున్నాను. 

“తిమ్మరాజుగా రే జవాబుదారు” 

“దస్తులో ౬౭000 రూపాయల లోటు కొనబడుతూవ్రందని 

నేను సెషన్సుకోర్టుకు వ్రాసినప్పుడు వైన చెప్పిన విధంగా పాచ్చ 
రించిన తరువాతకూ*డా పెయిద్దరు గుమాసాలున్నూ నన్ను మోసం చేయ 

డానికి సావహాసిస్తా రని నేను అనుకో లేదు. స తన ఉదో 

గాన్ని బట్టి చేయవలసినపని చేయకుండా తంత అజాగ త్త వహిసా 

డనిస్నీ చేను అనుకోలేదు. ఈ తపి పదాన్నే మన్నించే విషయంలో 

నేనేమి చెప్పడానికీ నాకు తోచడంలతేదు. నేను ఎంతో విశాాస 
ముంచిన మనిషి, పాతశిరసాదారును సప్టప పరచడానికి ఒక దొంగ 

లక్క తయారుచెసినాడనిగానిి తాను స్వయంగా పరిశీలించ 

కుండానూ, చేదా తనకి)౦ది వుద్యోగుల చేత జాగ త్తగా సరిచూవించ 

కుండానూ ఆశకాగితాన్ని తన కచ్చేరీలోనుంచి జారీచేశాడనిగాని ఇటు 

వంటి అపవాదుకు గుటి అయ్యటందుకు అవకాశిం యివ్వడం నామన 
స్సుకు చాలాకప్తం కలిగిస్తూవుంది.” 

“ఇది వాలా .విపరీతమైన సంగతిగా వుంది. ఇదివర కెన్నడూ 
యిటువంటి అజా(గ త్తను, బుద్ధిమాంద్యమును తిమ్మరాజు ప్రదర్శించి 



ల్లీడ్తీ కథలు. గాథలు 

యెరగడు, ఈమారు అతడు ఇలాగు ఎందుకు చేశాడో "తెలియడం లేదు. 
ముద్దాయి (శిరస్తాదార్సుపెన పన్నబడిన ఒక కట్టులో ఇత డొక భాగ 

స్వామి అనడానికి ఎంతమాత్రమూ వీలులేదు, వి వేకంగలవాడెన్వడూ 

అలాంటి దుర్మార్షంలో చేరడు. ఎంత స్వల్పమైన లోపమునుగాని పట్టు 

కోకుండా వదలని తెలివిలేటలు గల అతిసమర్గుడెన అకవ్రంచెంటు 

(తిమ్మరాజుగారు వున్నాడు కదా అనే నమ్మకంతో నేను స స్వయంగా 

సరిచూడకుండా ఆలెక్క_మోద సంతకం "పెట్టాను. ఈవిధంగా ఆలో 

చీ స్తే ఇది అంత పెద పొరపాటు శాకపోయినా స చేను 

సమర్థించుకోవడానికి పోయత్నించను. కలెక్షరుసంతకంతో జారీఅయ్యే 
లెక్కలయొక్క. నిర్షుషతకు కలెక్టరే చాధ్యుడని (రూల్సులోో) ఇప్పుడు 

నిర్మయించబడినట్లు “అప్పటికి విధించబడియుండనందువల ఈతే ప్పుడు 

లెక్కకు తిమ్మరాజుగా శే జవాబుదారు అయిన్సన్నాడు” అని కలెక్రరు 
గారు కమిహనరుగారికి వాసి తన బాధ్యతను తప్పించుకోవడానికి 

తిమ్మ రాజుగారి మోాదికి తోసివేసి వూరుకున్నాడు. 

“ముద్దాయి నేరాన్ని స్థావించే లెక్క.” అని తాను తయారు 

చేయించి జల్లాకోర్తువారిక పంపిరీచిన లెక్క. తప్పుడు లెక్క. అని తేలింది, 
ముదాయి నర్లోమి. అని రుజువు అయింది. ఇలాగ నిప్కారణంగా ఒక 

నల్లవాడిని సామాన్యఖై దీలనుంచే బందిఖానాలో పడ వేసివ్రంచడము, 

పదహోరు నెలలు విచారణలో నిర్బంధించి వుంచడమూ అంతగా విచా 

రించతగిన అంశము కాదని ఈదొరగారు అనుకొని వుంటారు. 

ఇంకో సకేను 

ఒకప్రక్క ఈశిరసాదారుగ2రి. కేసు జరుగుతూ వుండగా ఈ 

క్ర లెక్టరుగారు పిఠాపురం మెనరుజమోందారు సంరత్షకుడైన రాజ 

బంధువు (౮౧018) మిాదకూడా ఒక నేరాన్ని మోవి ఆయనను ఖైదులో 

వుంచారు. పెన చెప్పిన ౬౭ వేల రూపాయలతో సహో ఇంకాకొంత 

ఎస్టేటు ఆస్తిని వారించి నేరం చేశాడని ఆయనమిద ఒక కేసు దాఖలు 
చేశారు. అశేసును సర్కారుతరవ్హున నడపడానికి నాలుగువందల 
మైళ్ల దూరాన్నుంచి ఇంగ్లీమబారిస్టర్లను తెచ్చి దీనికోసం అయిన 
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సొమ్మును పిఠాపురం జమిందారీ ఖజానాలో నుంచి ఖర్చుపెట్టారు 

ఆకేసులోకూడా ముద్రాయిని నిర్దోషి అని వదలి వేశారు. “సర్కారు 

సరిరశ్నణకింద వుండే మైనరు జమోందారుల సొమ్మును ఎలాగ వృథాగా 

ఖర్చు పెడ తరో దీనివల్ల తెలుస్తుంది. ౧౮౫౮ నాటికి పిఠాపురం 

తెక్క.లలో నిల్య యీమి అేకుండా పోవడానికి ఇది ఒక కారణమని 

శాప్పవచ్చును” అని స్మా లెట్టుగారు వా శారు. 

నరసింగరావుగారి 
అర్జీలు 

పెన చెప్పిన కలెక్టరుగారి సంజాయిషీ వుత్తరం ఉత్తరసర్కా 

కుల కమిషనరుగారికి చేరినమోదట ఆయన తె" సవిషయంలో జోక్యం 

కభిగంచుకోవడానికి నిరాకరించి పనిలోనుంచి తీసివేసిన శిరస్తాదారును 

కావలి స్టే గవర్న మెంటుకు చెప్పుకోమని అన్నా: చెన్నపట్నం 

గవర్న ముంటువారు. కిందివారి నుత్తేరువును ఖాయపరిచారు. జిల్లొజడి 

తన్ను నిరోవీ. అని నిర్ణయించి అకోర్లులోనే ఒక వుద్యోగం తేన కిన్తా 

నని అన్నా. రనిన్నీ, సర్కారు నౌకరీని మళ్లీ చేసుకోవడానికి అనుజ్ఞ 

యిప్పించవలసిం దనిన్నీ, మళీ రాజము హొం దవరం కలెక్ట రుకిందనే పని 

చెయ్యాలని తనఉ దైశ్ళం కాదనిస్నీ నరసింగ రావుగారు మళీ
 అర్జీ దాఖలు 

చేసుకోగా ఈ అర్తీదారు వళాఖలోనూ సర్కారు నౌకరీ వేయడానికి 

వీలు తేదని సభాయుతు.లెన గవర్నురుగాఠు నిష్కర్షగా శాసించారు! 

పది రూపాయలకు పైబడిన జీతం గల. ఏ చేశ్రీయాద్యోగిసీ కూడా 

అతడు చేసిన చేరం నకలును అతనికిచ్చి అతడు చెప్పే సంజాయిమీని; 

"తెచ్చుకునే సాయ్యూన్ని వనిగాని అతనిని పనిలోనుండి తీసివెయ్యకూడ 

దని, అంతకుపూర్వం కొంతకాలం కిందటనే దొరతనమువా రొక తీర్మా 

నాన్ని చేసివున్నా ఇప్పుడు ఈ నరసింగరావుగారి విషయంలో అందుకు 

విరుద్ధంగా ప్రవ రించారు. 

వితాపురం ఎస్పేటు తాలూకు చాలా సొమ్ము అపహరించడానికీ 

ఇతేకు మద్దత్తు చేశాడనే నేరంమోద ఇతనిని పనిలోనుండి తీసివేశారు. 

అయితే ఇతడు నిరోపి అని కోరువారు తీర్మానించారు, అంతట ఇతను 

ఎంతమాతమూ విశ్వాసపాత్రుడు కాడనే చెపంమోద ఎంతోకాలం 
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నమ్మకంగా పనిచేసి సమర్గుడసీ, నమ్మకమైన వాడనీ క లెక్టరువలనే 

అనేక యోగ్యతా పత్రాలు పొందిన ఈ దేశీయోద్య్యాగి పనిని త్రీసి 
వెయ్యడాన్ని సమర్థించారు! 

అ కకం దొగతనమువారివల్ల న్యాయం కలగకపోగా నర 

సింగరావుగారు ఈ సంగతులన్నీ తెలుపుతూ ఇంగ్లాండులోవున్న కంపెనీ 
డె రెక్టర్ల సభవారికి ౧౮౫౫ లో ఒక విన్నపము పంపించారు. అంతట 

సరాటకొలువులో వ ఉద్యాగమూ పవ నిపే.ధాన్ని తొల 

గిస్తూ ౧౮౫౬లో వ్ర త్త్ర్వులు వచ్చాయి. అయి చే ఈలోపుగా 

నరసింగరావుగారు విజయనగరం ఎన సెటుదివాను అయి ఆజమోాందారీ 

రివిన్యూ పరిపాలన చక్క_గా నిర్వహి స్తూవున్న ందువల్ల మళ్లీ సర్కారు 
నాకరీలో చేరడం అసంభవము అయింది: 

గంజాంశిరస్తాదారు కథ 

ఈ చేశీయుణ్లి ఇలాగ బాధించి వుద్యాగంలోనుంచి తొలగించి 
దీనికంతా కారకుడైన రాజమ హేంద)వరం కలెక్టరు పష్రోండరుగాస్టు 
గారికీ గంజాంజిల్లాలో గవర్నరుగారి సజెంటుహోదాతో పెద్ద గౌరవ 

వుద్యోగం యిచ్చారు. ఈ దొరగారు అక్కడికి వస్తున్నా డ నేటప్పటికి 
అక్క_.డివారిలో చాలామందికి భయం కలిగింది. ఈ కొ త్తవజంటుగారు 

ఆపనిలో ప్రవేశించిన కొన్ని వారాలలోనే, గంజాముజల్లాలో పెద 

ఉద్యోగాలు చేస్తూవున్న జేశీయులను చాలామందిని పనిలోనుంచి 
తొలగించాడు. సర్మా_రుకింద నల భఖ ఫె సంవత్సరాలు నమ్మకంగా పనిచేసి 

అతడు చేసిన a క సేవకు ఒక బిరుదును పొందడానికీ, పింఛను 
పుచ్చుకోవడానికి సిద్దంగా వున్న ెడ్డుశిరస్తాదారు పెన ఈ దొరగారు 
వదో నేరం మోవి పట్టుకొని శ్రీకాకుళం 7 సమన్నుకోర్టుకు పంపారు. 
ఆ కోగ్టుజడ్డీగా రు ఈఫి ఫిర్యాదులోని సంగతులు వాలా ప+స్యాస్పదమైన 

స్వల్య ల్పవీవయాై వ్రండడం చూసి ఆయనమిద నేరం మోపి కేసు 
విచారించడానికి యిష్ట్రపడక అఖరికి డానిని కొట్టివేశారు. ఇది జరిగి 
పదిహేను నెలలు అయిన్లా ఉద్యోగరీత్యా ఆ శిరస్తాదారుగారి వ్యవ 

హారం పరిప్కా.రం కాకుండా ఇంకా విచారణలోనే వ్రంది. దానికీ 



చక (వ రికి శిశ్షవిధించిన దివానులు వి? 

సంబంధించిన కాగితాలు పై అధికారులద గర వాలా సెలలనుంచి పడి 

వున్నాయి, ఆ వుద్యోగ ముసలివాడు. ఆయన జబ్బుమనిషీ, బహుశా 

“ఈయన వ్యవహారం (గ సలు అయ్యేలోపుగానే స్వర్షస్థుడయి విము క్రీ క్ర 

పాందుతాడేమా అని స్మా లెట్టుగారు వా)శొరు, 

ఈగంజాం వ పాడ్తు శిరసాదారుమోద మోపిన నేరాలలో చున్న 

పట్నం రాజధానిలో న్రీరస్తాదారు ఉద్యోగం వేసేవారు వహించేదాని 
కన్న యొక్కు.వ దశ్హాగల గారవవాచకాన్ని తన చేరుతోొ కలిపి వాడు 

తున్నా డనే నేరం ఒకటి! ఇంకా ఇలాంటి పనికిమాలిన నేరాలు 
కొన్నింటిని వూపారుగాని ఆపాదించిన దోపాలలో ఒక్ట కైనా సరోయైన 
సాత్ష్యంతో  రుజువుపరచడానికి (ప్రయత్నించలేదు. ఈ షా 
గురించి ఈగంజాంజిలా శిరస్తాదారుగారు ఇంగాండులో కం ఇసి ౫ 

కర ఫోర్టువారికి అరీ యిచ్చుకోగా ఆయనకు పూ ర్తివింఛను స్త 

పారు వు తరువు చేశారు. 

౩. చకపర్తికి శిక్షవిధించిన దివానులు 
ఈ దేశానికి వర్తకం చేసుకోవడానికి వచ్చిన ఇంగీషువారు 

1765 లో అప్పటి మొగలాయి చక్యవర్తియైన హా అలం పాదుపాను 

వ. వంగరాష్ట్ర)౦లోను వీపోరు ఒరిస్ఫాపరగణాలలోను చక ప 

ర్తి ప్రతినిధులుగా విస్తులు వసూలు చేసి సివిలు పరిపాలన జరిచే 

వ. అధికారాన్ని సంపాదించడంతో రహస్యంగా 3 oe 

మైన బి)టిషు 'రాజ్యతంత ము 1రికరి లో జరిగిన సిపాయిల విసవమనచే 

స్వాతంత్ర్య యుద్దంలో పాల్టొని 9 ఐఇరోపావారి వధలకు మన్నతుచేసినాడనే 

జశేరంమోపీ అప్పటి "మొగలాయి చక్రవర్తి రయెన జాము ముత పాదు 

పాను పట్టుకుని యావజ్జీవ కారాగార విక విధించి రంగూనులో నిరం 

ధించి 'సండియాలో కంచెనీపరిషాలనను ర గ్గుచేసి ఇంగ్లీషు రాణీ 

ప్రభుత్వము ప 9కటించడంతో స్థిరరూపం చాల్చింది. 
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ఇంగ్గీమ వర్తక కంపెనీకి దివానిగిరీని పీసాదించిన షా అలం 
చకివర్హి అసలుపేరు అలీగావార్, ఆయన అలంగీరు చక్రివ _ర్రి 
కొమారుడు. అతడు 1728 లో జన్మించాడు, తండి )కి ఆయనమోద దయ 

దప్పగా అప్పట్లో అయోధ్యలో రాజప +తినిధిగా వున్న “నవాబు వజీరు” 

మజూఉద్లాలాను ఆశ్రయించి. అక్కడ తలదాచుకున్నా కు.  షుజా 

ఉద్దౌలా బలవంతుడై చక్రివ ర్రినికూడా లోబరచుకొన్నాడు. అలం 

నీరు చక వర్తి 1759 లో దుర్మరణము పొందగా పాఅలం చకివర్షి 
యెనాడు. ఈయనకూణా మజా ఉద్దాలా లా వున్నాడు. 

మూర్తి దాబొదును రాజధానిగా చనుకొని వంగ రాష్ట్రాన్ని 

పరిపాలిన్తూవున్న రాజపఏతినిధియైన న wi చనిపోగా ఆయన 
మనుమడు ద త్తపుతు)డునై న సురాజుదౌొలా 1756 లో నవాబు అయి 

నాడు. కొ త్తనవాబు చాలా చిన్నవాడు. అప్పట్లో కలకత్తాలో 

వర్తకం చేసుకుంటూనున్న ఇంగ్లీమవారి అక్రమ చర్యలను హార్షి౦చక 
వారిని దండించాడు. అంతట వారు ఆయన మంతు)లను తిరుగదీసి 

ఆయన బంధువుడున్నూ మంతోన్నీ అయిన మిార్గాఫరుచేత స్వామి 

దోవాము చేయించి 1757లో. ప్లౌసీయుద్దంలో నవాబును ఓడించారు. 
ఈ యుదంలో విజయం పొందిన శ్రావ్రయొక శ ఛి మ 

అయోధ్యనవాబున్నూ చృకవగి స్నీకూడా సంతోషించారు. సురాజు 

చాలా దుర్మరణం పొందగా మీోర్ణాఫరును నవాబుగా అంగీకరింప 

చేయడానికి ,కైవున్నూ ఇతర ఇంగ్లీషు ఉద్యోగులున్నూ చాలా సొమ్ము 
లంచము పుచ్చుకొని చంకన గికి శిఫారసుచేసి మోర్షాఫరును ల 
చేసి కృతుకృత్యు లై న 

వంగరాష్ట) వ్య వహారాలలో కోను చూపిన చాక చక్యానికీ 

చక వరి రి అతనిని —— , గురిపుదళానికి అధికారి యనే గౌరవ 

బిరుదు నొచ్చాఢు. ఆయుద్యోగమునక న్యాయంగా సాలుకు, 'మ్నుఫై శ్ర వేల 

నవరసుల జీతము' తనకు రావలెనని వైవు మిాంన్దాఫరును నిర్బంధించి 

అందు [కింద 24 పరగణాలను జాగీతుగా * పుచ్చుకున్నాడు. ఈమిార్డాఫరు 
శీవలము బఇంగీము కంచెసీ యుద్యోగుల చేతులలో కీలుబొమ్మగా 
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వ్రండినండువల వారికి అమితలాభం కలిగింది. త్వరలోనే మిోార్లా 

ఫరును అతని కొవమారున్లైకూడా “తోసిరాజని అతని అల్లుడెన 

మోానరానీమును నవాబుగా శారు, ఇతడు మోర్ణ్లాఫరులాగ ఇంగ్లీషు 

వ ర్గ్వకులుచేసే అన్న్యాయాలన్ని ౦టినీ సహించలేక వారికి గల ప్రత్యే క్ర 

వాతను తీసివేశీ సీటుప్పటేికి ఇంమవా రాయనను పద్మ భష్షుణి న 

మళ్లీ మిర్జాఫరును త క్రుమోదికి యొక్కి.0చారు. 

1760-1764 మధ్య వంగొరాష ష్ట్రంలో అరాజకం ప్రబలింది. 

ఇంగ్లీషు వర్తకులు వేసే అన్యాయాలకు మితి తేకుండా పోయింది. చారి 
దుర్కాన్దాలు నీమలో స కూడా తెలిసి ఇక్క_డి పరిస్టితులను 

చక్క. జెట్టవలసిన దని క్షైవును మళ్లీ గవర్నరుగా నియమించి పంపిం 
బారు. అతడు 1765 మే “నెలలో వక్క_డికి వచ్చాడు. 

ఈలోపుగా వా రాజకీయ పరిస్థితులలో కొన్ని 

మార్పులు వచ్చినవి. పదచ్యుతుడైన మిరూనీము ' అయోధ్య నవా 
జును అశ)య౦చాడు. అంతట అయోధ్య నవాజన్నూూ, హూ ఆలం 

చక్ళన.ర్రి ర్తిన్ని అతనికి సవహాయు లెనారు. 1764 లో బక్సారువద్ద జరిగిన 
యుద్దములో వారికి అపజయం క లిగినందువల్ల కంచిసివారి సైన్యాలు 

అయోధ్యమిాదికి ౫ చెల రేగి దండయాత్రలు చేయడం పారంభించినవి. 

న కవు వచ్చేటస్పటికి అయోధ్యతో ఆం పూర్తి అయింది. మిార్ధా 

ఫరు 1765 జనేవరు లోనే మరణించాడు. ఇక్కడి కంపెనీ యుద్ 

గులు అతడి 'రండవకొడుకుదగ్యర ౧౦చములు పుచ్చుకొని అతణ్ని 

నవాబును చేశారు. 

వంగరాష్ట్ట్ర సింహాసనం మిద ఒక బలహీన్నుడైన నవాబును 

నిమి త్తమ్మాతంగా వంచి కీలుబొమ్మలాగు ఆడించినందువల బ్రంగ్నీమ 

కంపెనీ వుద్యోగులందరికీ వారు ఆడింది అటగానూ, పాడిందిపాటగానూూ, 

సాగింది. వారు పుచ్చుకునే లంచాలకు జరిగించే అకమాలకు హద్దు 

పద్దు "లేకుండా పోయింది 



80 కథలు- గాథలు 

“డివానిగిరీ" 

వంగరాష్ట్రంలో (పభుతా(ధికారాలను కం పెనీవారికి చేజిక్కిం 

చాలనే వుదేళ్య' ర కలే et లు “చాలామందికి కొంతకాలం 

నుంచి కలిగింది అఘన కార్యం వ గౌరవం క్షైవుకే దక్కింది. 

ఆకాలంలో దేశంలో పృతినవాబున్నూ చక్రవర్తి చేరిటదే 

ప్రభుత్వ ౦ జరుపుతూ వుండేవాడు. వరాజ్యతం త్రం ప్రయోగించా 
లన్న వ వ ర్తి వేరుతో ఒక ఫర్మానాపుట్టుతూ వుండేది. చ క్రనర్షిని 
చేజక్కించుకొన్న వాడి చే రాజ్యంగా సాగేగి, అందువల్లనే అయోధ్య 

నవాబు వజీరు చాలా బలవంతుడై నాడు. 1765 లో కవు రాగానే 

వసన పని అయోధ్య న నవాబుతో న్ నక రితోనూ రాయబారాలు 

సాగించి కంపెనీవారికి లాభకరమైన సంధియేర్పాటులు చేయడ మే. 

పా అలం చక్రవ ర్తి అలహాబాదు మకాములో వుండగా క్లేను 

సరయముగా ఆయనను దర్శించి ఆయనవల్ల కం చెపి వారికి వంగ 

రాష్ట్రానికి వీహారు ఒరిస్సా పరగణాలకూ 'దివానిగిరి అధికారాలను 
సంపాదించాడు. చక )వ_ర్గి సంరశ్షణకోసము అలహాబాదులో ఇంగ్లీషు 
సెనికదళము నుంచేటట్టున్నూ కంచెసీవారు నంగరాష్ట్రం వీహారు 

ఒరిస్సా పరగణాలలో దివానుగా వుండి శిస్తులసు వనూలు చేసి పరి 

పాలన జరిగించుటకున్నూ కం'పెసివారు చక ౧వ రికి సాలుకు 20 లతల 

రూపాయలు చెల్లిస్తూ ఉండేటట్లున్నూ క జరిగింది, ఈదివాని 

గిరీతోపాటు దవ్రీ చేళఠంలో ఉత్తరసర్కా.గు జిలాలనుకూడా క౦'పెనీ 

వారికి దయచేస్తూ పూఆలం చకవ ర్తి ఫర్మానా ' జూరీచేసినాడు. 

చకవ ర్తియిచ్చిన దివానిగిరీని బట్టి కంపెనీవారు (సివిలు) (పభుత్వాధి 

కారాలన్నీ చలాలి.౦చడానికి పీలున్న ప్పటికి వెంటనే ఆలాగ జరిగించక 

పన్నులు వసూలు మాతం తము చేస్తూ మిగతా ప్రభు త్యాధి 

కారాలన్నీ నవాబుకింది వుద్యోగుల ద్వారానే జరగనిచ్చారు. దీనికి 
కారణం వెంటనే తా మి సృ)భుత్యాధికారా లన్నీ చలామించేటకై తే 
వాలా ఇద్దసిబ్బందిని నియాగించి చాలాసామ్ము ఖర్చు పెట్ట విటవలసివస స్తుం 
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దనిన్నీ మైగా తమతోడి పాశ్చాత్యవ_ర్తక కంపెనీలకు కన్నుగుట్టి తమ 
ఆదాయానికి భంగంరావచ్చుననిన్నీ 'దూశాలోచనతోనే ఇంగ్లీషు 

వ_ర్తకకంపెనీవారు ఈవిధంగా పవ_క్తించారు. దీనివల్ల ప ప్రభుత్వం 
మొక్క బాధ్యతలన్నీ నవాబుమోదనే యుంటూన్రన్నా డానివలని 

లాభాలన్నీ కంచెనీవారికే  కలుగుతూనవుంజేవి. నచాబుసర్మా_రు 
వుద్యోగుల నందరినీ కంపెనీవారు తమ శి స్తవసూలు న్నవహారాలలో 
బాగా వుపయోగించుకునేవారు. ఇలాగ వంగరాస్త్రుంలో కొంతకాలము 
డంద ప్రభుత్వం నడిచింది. పృభుత్వ వ్యవహారాలు జరపడానికని 

కంచెస్ వారిచ్చే సొమ్ము చాలక నవాబు చాలా చిక్కులు పడేవాడు, 

-ఈవిధానంవల్ల ప్రభుత్వ బాధ్యతలు లేకుండా అధికారా 

లన్నీ కంపెనీవారు చలాయించడానికి ఏలుకలుగుతుం దనిన్నీ, తక్కిన 

పాశ్చాత్యులకు కన్నుకుట్టకుండా వుంటుందనిన్ని కంపెస్వారికి సాలుకు 
122 లక్షల రూపాయల నికరాదాయం నస్తుందనిన్నీ 1765 వ సంవ 

త్సరం సెప్టెంబరు 30వ తేదీన కైన్ర సీమకు వ్రాశాడు. ఈదివానిగిరీ 
వల ఇంగ్లీషు న ర్గకకంచె పెనీవారు మొగలాయి చకవరికింద దివానుగా 

రాజపితినిధి హోదాను కలిగి టట నిజమైన పరిసాలకు 

లైనారు. కమక్రమంగా అధికారాలన్నీ కం చెసీవాశే చలాయించ 
డానికి అవకాశం కలిగింది. పేరునకు నవాబు రాజ్యం చేస్తున్నాడు 

గాని సామ్రూత్తుగా .పరిపాలించేది కంపెనీవానే. 1772లో వారన్ 

'పేజస్రింగ్పు గవర్న రన తరువాత ఈద్యంద్య పభుత్వ నాటకాన్ని 

య నవాబుకి 16 లక్షల మనువ ర్తినిచ్చి కంపెసీవారే ప్రభుత్యం 

సేపద్దతిని స్థాపించాడు. వంగరాష్ట్రంలో నవాబు స్థానే కంపెసీవా నే 

సస పన పరిపాలన చేయసాగినారు. 

పీాాందూ దేశంలో మహారామ్ట్రులు బలవంతు లై చేశాక మణ 

చేస్తూ జేశాలను క్ గెట్టుకుంటూా వున్న కాలంలో నారు మొగ 

లాయి చకవరిని పట్టుకుని తమ వశంలో వ్రుంచుకున్నారు. 

1771లో ''మొగలాయి చక్రవర్తి రిని ఢిల్లీని సెంహాననముమోాద నిలిపి ఆ 
మొగలాయిచ కవ ర్శి పేరున తాము చేశ పరిపాలన పాగరంభించారు. ఆ 
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“కాలంలో బ్రంగీషువారు పా అలం చక్రవర్తికి తా మివ్య 

వలసిన సొమ్మును ఇవ్వకుండా బిగబబ్బారు. 1788 లో రోహిలాల 

నాయకుడైన గులాంఖాదిర్ ఢిల్లీని పట్టుకుని పూఅలం చక్ళవ_ర్రి ర్జి గుడ్లు 

పీకి చేసినాము. తరువాత మహారాష్ట్ర్రరాజ్యస మ్మే ళనములో నొక 

రాజైన సింధిఠయా యీ 'అంధచక్రవ ర్తిని మళ్ళీ ఢిల్లీ సింహాసనము 
మిద కూర్చుండ బెట్ట కీలుబొమ్మలాగ ఆడించడం పా9రంభించాదు. 

ఇంగ్లీషు వ రృకకఠం "పెనీ వారు మహారాష్ట్రులత: యుద్ధము చేసిన 

సందర, ములో “లేకు సేనాని ఢిల్లీ నగరాన్ని పట్టుకుని 1808లో షా 

అలం చక్రవర్సి రిని మళ్లీ ఇంగ్లీషు క౦0పెనీవారి సంరత్ష కణలో ఉంచ 

గలిగాప. ఐతే అంధుడై న ఈ ముసలి పాదుషా 1806 వ సంవత్సరం 
నవంబరు 10వ తేదీన చనిపోవడంతో ఆయన బాధలు తీరినవి. 

పూర్వపు మ ర్యాదలు 

ఆంగ్లేయ వర్తకకం'పెనీ యుద్యోగులును వారి అధికారులును 
గవర్నరులును కూడా మొదటి రోజులలో మొగలాయి చక )వ_ర్తికిని 

నవాబులకును దానానదాసు లై ఎంతో al యభ కులతో ప్రున ర్షించే 

వారు. వారికి జోహారులు చేయడము నజరులు సవుర్పించడము వారి 
యెదుట నిలిచియుండడము మొదలైన పూర్వపు మర్యాదల నన్నింటినీ 
వాలాకాలంవరకూ పాటించేవారు. వాస్కో_డాగామా కళ్లికోటరాజై న 

జామొరిన్ పాదముల దగ్గర మోకరించియుండిన చితిము, పహ ఈ 

చక)వ ర్తి దర్బారులో ఇంగిలీమరాజు రాయబారిమైన సర్ తొమన్రో 
నిలిచియుండడము, పోఅలంచ।క్రవ ర్తి ఆలహాబాదులో కొలువు దీర్చి 
యుండగా శ్రివు నిలిభియుండడము మొదలెన పటములు ఆకాలము 

నాటి మర్యాదలను ప్రీదర్శిస్తున్నవి. కంపెనీ యుద్యోగులు మొదలు 

ss జనరలువరకును తుదకు సీమలోని డై డై రెక్షర్లవరకును గల 

వారందరూ మొగలుచకి వ రి రిగారికిని సరు వాసే ఉత్త 

రాలలో వారి వారి విరుదావళిని యుదాహరించి యెంతో వినయము 
తోను నమ్రితతోనూ చేసిన విన్నపము లిప్పటికిని కంపెనీవారి 
కవిళలలో నున్నవి. 



(ర్) చక్ళవ రికి శిత్సవిధించిన దివానులు 88 

1711 లో కలకత్తా విలియంకోట (వెసిజెంటు (గవర్నరుగా 
నుండిన బఇంగ్లీమవ రృకకం'వెనీ యుద్యోగి వంగరాష్ట్ర) నవాబుగారికి 
అతివినయముగా దాసోహమువేసి *ఏలినవారి సేవకే అంకితముచేయ 
బడిన నాపా్రాణములను తమ పాదముల సన్నిధిని ఉంచుచున్నాను” 
అని (వాశాడు. ఇతడే రెండేళ్ల తరువాత పరుక్ షయ్యరుచ[ క్ర వర్తిగారికి 
వా్రాయుచు ోవలినవారి చేవకుడును, అత్యల్ప మైన ఇసుక రేణువ్రును 

అగు తూర్పు ఇండియావ ర్తకకంపెనీ ప్రెసిడెంటు జూన్రస్సెల్ తన 

నుదుటిని నేలపైన మోవి చేయుమనవి” అని తాను సాష్టాంగ వణామ 
మును చేయుటను ఆ ఉ త్తరఠములో నూచించినాడు. 

ఆరోజులలో ఇంగ్లీషు వరక కంపెసీవారును వారితాబేదారులును 
భం హల 

మొగలామిచక్రవ రులకును వారి రాజప్రతినిధులకును అడుగులకు 

మశుగులా వి అతివినయముగా పన ్ర్రించుచు వారి కవేకవిధములై న 

వస్తువులను బహుమతిగా సమర్పించేవారు. _ వారిని దర్శించి నప్పుడు 
ఆట్ 

రొక్క.. పువజిపలను సమర్పించ వారిని తృి పరచి. ఫర్మానాలను 

నంపాదిన స వారు. 

చాలా కాలంవరకూ గవర్న్నరులు, గవర్నరుజనరలులు కూడా 

మొగలాయి చక వుల ఎదుట నిలచి యు౧ండనలసిన బేగాని కవూర్చుం 

డుటకు నీలు వేదు. వారన్ హేప్టింగ్సు గవర్నరుజనరలుగా నున్న ప్పుడు 

(1774-85) ఢిలీ చక్రవర్తి వనుగువైన వౌదాలో _ కూర్చుండగా 
"తాను ఆయన వెనుకగా కూర్చుండ వలసి వచ్చునది, 

1818 లో హేస్టింగ్సు గవర్నరు జనరలు అగునప్పటికి ఆంగ్లో 
యుల పలుకుబడిన్నీ బలమున్నూ హెచ్చినందువలను మొగలు చక 

వర్తి చాలా బలహీనుడై మహారాష్ట్రల చెష్తూచేతలలో నున్నందు 
వల్లను చక్రివ రి హేస్టింగ్పు నొకమారు రమ్మని కోరినప్పుడు అతడు 

వెళడాని కెంతో జూగుచేసి తుదకు చకివర్తితో సమానముగా 
కుర్చీలో కూర్చుండే గౌరవమును పొందగలిగాడు, 
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గవర్నరు జనరలైన డల్హోౌనీ పిభువు 1849 లో ఢిల్లీకి 
"వెళ్లినపుడు 'చక వరిని swe తనకు పరువు తక్కువగా యెంచి 

వెళడము మాని వేశాడు. డల్ వూౌనీ మెల్లిగా చక్రవరికిని నవాబు 

లకును మూపవలనసిన మర్యాదల నన్నింటినీ పూర్తి రిగా తీనివేశాడు. 

1765లో దివానిగిరీని సంపాదించినది మొదలు 1858లో కం పెనీవారి 
పరిపాలన రద్దు చేయబడి ఇంగ్లీషు రాణీ ప్రభుత్వము '్థ సొవించబడు 

వరకూకూడా ఇంగ్నీషు వర్తక కంపెనీవారు జారీచేసే వు _త్తర్యులలోనూ, 
పృకటనలలోనూ ముకకలు చృకవర్తి సార్యభామత్గమునకు లోబడి 

తాము పరిపాలిస్తూవున్న సంగతిని 'శెలిపే (‘Under the king's 
realm and the Company's rule") అనే ఇయసషమ మాటలను 

చాడుతూ వచ్చారు, 

ఇంగ్లీషు వర్తకకంపెనీవారు చివర వరకూ మొగలాయి 

చక్రివ రిగారి సార్వభౌమ త్యాధికారానికి లోఒడియే హిందూ బేశాన్ని 
పరిపాలించారు గాని క)మక మంగా ఆయన రాజచిహ్నాలను దర్హాలను 

తొలగించారు. 

1803లో లేక్ సేనాని ఢిల్లీనగరాన్ని ముట్టడించి పాఅలం 
చకివ రిని మహారాష్ట్రల స్వాధీనం తప్పించి ఇంగ్షు కం"పెనీవారి 

స్యా (ధీనంలోకి తెచ్చినప్పుడు అదివరకు సింథియా చేసిన కే ఢిలీ 

Na చక్రవర్తి వేరెటనే పరిపాలించ సాగిన*డు... చక)వ న్నీ 
అంతకు ముందు సంధియాకు గొప్ప బిరుదును ప్రసాదించిన శే దాని 

తరువాత గొప్ప బిరుద న సంసామ్ ఉద్దాలా అజార్ ఉల్ ముల్కు_ 

ఖా౯ాదరాన్ ఖాన్ "ప లేజంగ్ అనే నొప్పు బిరుదును అప్పుడు లేక్ 

ీనానికి ప్రసాదించాడు. పపంచంలోకల్లా ప్రఖ్యా తి జెందిన మొగ 

లాయి చక్యువ ర్వ రుల వంళీకుడై ప వొదుహావల్ల ఇలాంటి బిరుదులను 

పొందడము తనకు వాలా గౌరవమని లేకు సేనాని యెంచి దానిని 

సంతోషముతో శిరసావహింవాడు. 
చక్రివ రికి ఇఇంగ్లీషువ రక కంపెనీవారు సాలియానా ఫింఛ 

నుగా కొంతసామ్ము బ్రస్తూవున్న మాటవాొ _స్త్రవమే గాని ఇది కప్పము 
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అనికూడా వెప్పతగివున్నది. పెగా మొగలు చక్రివర్శి ఇంగ్లీషు 
వర్తకకంపెన్వారి న్యాయస్థానాల అధికారానికి లోబడిన తు. 

వ్యక్తి పంట వాపనాడు. ఇంతేగాక సామాత్తుగా సామాగజ్యం వలక 
పోయినా చక్రవర్తి ఢిల్లిలో తన రాజభవనములో ఒకవిధమైన దర్చా 
రులో కొలువుతీరుస్తూ? తన దర్గాను నిల బెట్టుకుంటున్నాడు. 

కం'పెన్వారు మొగలు చక)వ రిక్ చేయవలసిన మర్యాదలను 

గారవాలను క్ర)మక మంగా ' తగ్గించడం పారంభించారు, ఇంగ్నీషు 

ఉత్తర పృత్యు త్తరాలలో ఆయనను “చక్ళవర్శి” యని వేర్కొనడం 

మాని చేసీ క అసి వ్యవహరించడం వారంభించారు. అయితే 

పూఅలం చక 9వ ర్తిగాని ఆయన తరువాత 1806 మొదలు 1ర67 వరకు 

రాజ్యం చెసిన అక్చరుపా చక్ళవర్త్శిగాని 1837 మొదలు 1557 వరకు 

చక్రవర్తిగా నున్న రెండవ బహవమౌార్ పా గాని తమకు జరుగవలసిన 

మరాాదలలో లోపము జరగడానికి అంగీకరంచినవారుకారు. అందువల్ల 

వారశీక భావలో జరిగే ఉత్తర్యపత్యు త్తరా అన్నింటిలోనూ పూర ము 

లాగ నే చ్మకవర్షి అని అరమిచ్చె "పాదుషో' అనే బిరుదు వుపయోగింప 
బడుతూ వుండేది. 

1528 వరకూకూడా మొగలాయి. చక్రవర్తులు ఇతరులకు 
బిరుదులు ప్ఫసాదించేవారు, వాటిని కంపెనీనారు హర్షి స్తూ వచ్చారు, 

చక్రవర్తిగారిమాద ఆధారపడె సన్నిహితులైన వారి విషయంలో తప్ప 
ఇతరుల కిచ్చే బిరుదులను అంగీకరించ మని కంపెనీవారు 1828 లో 

సిరాకరించారు. 

1835 వరకున్నూ దేశంలో చలామణి అయ్యే నా తెములను 
తూర్పు ఇండియా కంపెనివారు మొగలాయి చకువ ర్తిపేరుతొనే 
ముదించేవారు. కంపెని రూపాయలపాద చక్యవ ర్తిగారిపేరే వుండేది, 

ఆసంవత్సరంలో మొదటిసారి ఇంగ్లీషురా జైన నాలుగవ విలియంగారి 

వేరుతో నాణెములను మ్ముదించి హింపౌా దేశంలో కంపెసీ పరిపాల 

నలోన్రన్న రాబ్యభాగాలలో (పవేశ పెట్టారు. 



1885 వరకూ హిందమాబేళశంలో వున్న వివిధిరాజ్యాలహరు 
మొగలాయిచక )వ ర్తి దర్బారులో తమతమ ప్రతినిధులను రాయ 

చారులుగా నుంచేవారు, ఆపద్దతిని కంపెనీవారు 1885 లో రద్దు 
పరిచారు, 

గవర్నరుజనర లైన హేస్టింగ్సుప్ర)భ్యువు కాలంనాటివరకూ గన 
ర్నరుజనరలు సహా బ్రంగీషు అధికారులందరూ ఢిలిచక౦న కిక 
నజరులు సమర్పించేవారు. హాస్టింగ్సు ఈమర్యాదను పాటించకపోగా 

1823-26 మధ్య కలక ళాలో కై క) సవమతాధికారిగా వుంజిన బీప్ 

"పాబరుగారు హేస్టింగ్పు చర్యను సప క్కు తరువాత కంపెనీ 

కింది అధికారులుమాాతం 1543 వరకూ చక్రవ రికి నజరులు చలించే 

వారు. గవర్నరుజనర లైన ఎలెన్ బరో ఈ ఆచారాన్ని కాజా 149 లో 

వమాన్చించాడు, 

ఢిలీచక)వ ర్తిగారి రాయబారిని తన దన్చారులో నుంచుకోవ 
డానికి గవర్నరుజనర లైన డల్ వౌన్మి పభువు 1683లో నినా' రించి చక 
వరిని ఒక సామాన న్యవ్య _క్రిస్టితిలోకి దింవనాదు. శిల్తిచ కం కన € రని అయన 

వారసులను ఢిల్రీక్ టలోనుంచి సాగనంపాలని కూడా అ కాలంతో 

ప్రయత్నించారు గాని అడి సాగలేదు. ఇదంత" జేశీయుల మనస్సు 

లకు క ష్టం కలిగించింది. 

చకివర్తికి ఖైదు 

1837 మొదలు బవాదూరుషూ మొగలాయి చక )న స 

వ్రంటూయున్నాడు. 1857లో ఇంగ్లీషు వర్తక కంచెసీవారి దొరతనాన్ని 
సిపాయిలు ధిక్క_రించగా "జీళశంలో. జరిగిన మగత ర కం'పెసీ 

వారిమోద క్తికట్టిన వారిలో బవాదూారుపా ఒక డనిన్నీ, తెల్ల 
దొళల వధలకు అః మద్దతు మ బ్రంగ్నీషు కంపెనీ 

(పభుత్యం వారు ఆయనమి+ద "శరంమోాపి 1558 జనేవరలో ఆయనను. 

తమ న్యాయస్థానం ఎదుట విచారణకు పెట్టారు. ఇంగిలీవు న్యాయ 
స్థానం వారు బహుదూరుపూ చక్రవర్తి నేరస్థు డని నిర్ణ యించి 1కికరిన 
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సం॥ మార్చి 29 వ 'లేదీన ఆయనకు యావజ్జీనకైై దు విధించారు. ఆ 

తీర్పునుబట్టి కంవెసీవా రాయనను రంగూనులో నిర్బంధించి యుంచగా 

ఆయన 1862 వ సంవత్సరం నవంబరు 7వ తేదీన దివంగతుడై నాడు. 

1765 లో మొగలు చక్రివర్తివల్ల దివానుగిరీని పొందినది 
“మొదలు 1557 వరకూ ఇంీషు కంపెనీ వారు చేశపరిపాలనమంతా 

చక)న ర్రి రిచేరుకింద నే జరిగిస్తూ వెచ్చారుగాని తాసు స స్యతం త ప్రభువుల 

మని ఏన్నడూ పకటించ లేదు. క మిక )ముంగా చక్ళవ_ర్జికి చేయవలసిన 
అ తగించినా వారు బహిరంగముగా చ్యకన రీ శిని వ్యు 

చేయ లేదు జ చక్ర * ద రి త. త్యాగమున్నూూ కోయ 

చేదు. అందువలన ఆయనను తమ న్నా యస్థానం యెదుట పెట్టి న్నీంచే 

టప్పటికి కూడా బ్రంగ్నీవు ప్పభుత్యము చక ఎని గికి పిలతీనిధులుగా 

వ్వ్ననహరిస్తూ వున్న తొబేవారీ వ్యవస్థగానే ఉన్నది. కంపెనీవారు 

చక్రివ రికి ప్ర! నిసాలునా చెల్లిస్తూ ఉన్న సొమ్ము (ఏ0ఛను ఉపకార 

వీతనముని వారు హౌ పుతూవున్నా ఆదిలో అడి కప్పంగా వుండినందు 

వల్లడానిస్య'భావం౦ కలక ఇర్గిన్వు కంపిసీవారు చక ఎన ర్షిని 

తోసిరా జన్నంతమా ఇ తేం౮ చేత దేశానికి స్య్వతం। తస భున్రలు కాను, 

అందువల్ల దివానులుగా పనిషుస్తూ వున్న వసా చకన ర్రీకి రిక వేసి 

నశునదని కొందరు I యముగా se ఇడా "మొగ లురాజా. 

రాల అంతర స్రీలు స్య్యాయ చ 'తధర్య ము ప కార ము ఆయన 

సామాన్యన్యాయస్థానముల అధికారమునకు భోబడిన సామాన్య వ్యక్తి దై 

కాడు, అందువల బ్రంగ్నీషు న్యాయస్థాన నము నా రాయనకు వధించిన 

వక్ష న్యాయమైన దీ న్న చెల్లతగినదిన్ని కాదని కొందరు ధర్మ శా స్ర్రజ్ఞులు 

విమర్శించారు. ఏమై "నే నేమి? బలవంతు లోన ఇఎగ్నీషువారి చర్యను 

ఎవరు కాదనగలరు? అందువల్ల 'ఇల్లిపోయింది. మొగలాయి చ్మకవరి 

నిర్భంధములో వుంటూనే 1569 లో చనిపోయినాడు 

ఎం రేకు ంంమకితో. .నంగాతోలి ఇక కప. 



వ కోథిలు- గాథలు 
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మహమ్మదీయులలో షీయాలు, సున్నీలు అనే రెండు తేగ 

లున్నవి. మహమ్మదు (పవ కను గౌరవిస్తూ ఖొరానును పమ్మితంగా 

ఎంచే శెండువిషయాలలో తప్ప మౌశే విషయాలలోనూ సున్నీలకూ 

షియాలకూ సామరస్యం లేదు. ఒకరిని చూ "సే ఒకరికి పరమ ద్వేషం, 

మహమ్మాదుగారి కొమా రై అయిన ఫాతిమాక్సు, అయనచిన్న 

భార్యాఅయిన అయహాకునుగల వోధజ్యూలలు ప్పజ్యలించిమహామ్మ 

దీయ ప్రపంచాన్ని షియా సున్నిలనే రెండు కులాలుగా చీల్చినవి. 

ఈ రెండు తెగలమధ్యా వచ్చే తగాదాలలో రకృపాతం కూడా 

కలుగుతూన్రంటుంది. “చిన్న చిన్న ' మహమ్మదీయ తెగలవారు ఏరి 

మధ్య నలిగిపోతూవ్రుంటారు, మన దేశంలో, సున్ని లే అధిక సంఖ్యాకులు 

గనుక వారిమధ్య జీవించే స్వల్ప సంఖ్యాకులుగా వుండే మహమ్మదీయ 

"తెగలవారు తమ “కేమి కీడు మూడుతుందో అనేభయంతో వుంటారు. 

భగవంతుని దూతమైన మహమ్మదు ప్రవ క్ర తన తరువాత 

ఎవరు మతగురునవుగా వుండవలసినదీ నిరయించకుండా (క, శ. 683 లో 

"చనిపోయాడు, ఆయన కొమార ఫాతిమాయొుక్క_. భ_రయున్నూ, 

ఆయన ప్రథమశిష్యుడున్న్నూ అయిన ఆలీ ఆయన తరువాత కాలిఫ్లు 

అవుతాడని అందరూ అనుకున్నారు గాసి మహమ్మాదుగారి చిన్న 

భార్యా అయేషా ఫాతిమాపట్ల విరోధం వహించి ఒకకశ్ష్న లేవదీసి 

తనతండి, అబుబేకరును కాలీఫుగా అన్నుకొ నేటట్లు చేసింది. ఆయన 

తరవాత ఓమరు ఓస్మాను, కాలిఫ్లు లయ్యారు, క). శ. 655 లో 

'ఓస్మాను చనిపోయిన తరువాత ఆఖరికి అలీ 'కాలీఫ్లు అయినాడు గాని 
661 లో అతనిని ఒకమహవమ్మదీయుడు వధించా ఏ. అతనికి హాస్పను, 

హుస్సేను లని ఇదరు కొమాళ్లు, వాస్సనుకు వివం పెట్టించి చంపారు, 

ఇరాకు అరబ్బీ "దేశముల (మెసపొచేమియా) రాజు అహ్య్వానం 

మోద హుస్పేనుగారు మెదినానుంచి క్యూఫాకు వెడుతూ వుండగా 

చారిలో ' కెర్బాలాిదగ్గర ఆయనను ఆయనకుమారుని ఆరాజు సెనికులే 
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అన్యాయంగా చంపారు. ఇంకొక కొడుకును భార్యను సోదరిని ఎత్తు 

కొనిపోయారు. హుసె స్పేను తలను కర్యూ ఫెలో ఊేగించారు. 

షియాలు - సున్నీలు 

అబుబేకరు ఓమరు ఓస్మానులను అంగీకరించక అలీని ఈశ్వరుని 

అవ తొరమని నమ్మి అయన వంశీయులను ఇమామూలుగా గారవీంచే 

వాచేపీయాలు. ఆయనను ఒక కాలీఫుగా మాత్రమే పరిగణించేవారే 

సున్నీలు. కొమక్రమంగా ఈ రెండు తెగల _ ఆచారవ్యవహారాలు, 

ఛేదించి విరోఛాలు ఏర్పడ్డాయి. అవి కులకత్షలుగా పరిణమించాయి. 

సున్నీలు ఖొరానులోని ధర్మాలనేగాక సున్నత్ అనే మవా 

మృదుగారి జీవిత విధానాన్ని కూడా పిమాణంగా అంగీకరిస్తారు. 

సున్నీలు రోజుకు అయిదుసార్లు పాగ్గన చేస్తారు. మియాలు రోజుకు 

మూసుసానై ప్రార్ధన చేస్తారు. se "పర్గించేటప్పుకు చేతులు 
ముడుచుకొని రొమ్ముమోద న్రుంచుకొంటారు. మీయాలు చేతులు 

పిక్క_కు వాల్చుకొనే వుంటారు. షియాలు మవామ్మృ్మదుగారి 

అల్లుడెన అలీగారినీ,  కొమా రై అయిన ఫాతిమాను ఈశ్వరాంశ 
సరభూతులుగా పరిగణిస్తారు. మహమ్మదుగారి చిన్న భార్య అయేషా 
బంధువులైన అబుబేకరు, ఓమరు ఓస్మానులు అక్రమంగా 'కాలీఫ్టు 

లైనారని అసహ్యిం చుకుంటారు. ఈ ముగ్గురు కాలీఫ్రలను సున్నీలు 
వా వారపు ప్రార్థనలలో భక్కితో స్మరిస్తారు. వారి వేర్లు 
పవిత్రంగా యెంచి మళీదు గోడలమిద చెక్కి_స్తారు. 

అలీగారి కొమారు డెన హుెస్పేనుగారు మెదినానుంచి క్యూ పాకు 
పోతూ వుండగా హుస్పేనుగారిని కెర్చాలాపట్నంలో వధించిన ఘోర 
కృత్యాన్ని స్మరిస్తూ వీయాలందరూ మొవారం నెలలో దుఃఖపకుతూ 

ప్రార్ధనలు చేస్తూవుంకే సున్నీలు దీనిని వెక్కిరిస్తూ అతతాయులచేత 
పులులు మొదలైన మృగాల వేషాలు వేయించి మొవారంలో అల్లరి 

చేస్తూ దానిని ఒక పండగలాగ చేస్తారు ఇదేమనదశళాలలో పులి వేపాల 

చరిత). 
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శకర్చలాను పవిత/ ౩ ప్రచేళథంగా యెంచి అక్క_డి మరట్రియుండల | 

తావశాలతో షియాలు జపంచేస్తారు. ఆ మట్టిని నీళ్ళలో కలిపి తాగు 
తెరు, సుస్మ్నీలు ఇదిమూానసి అసహ్యించుకుంటారు. 

ఆగాథాను 

అలీ దగ్గరనుంచి వడనగరమువాడై న ఇస్కేల్ అనే మతగురువు 
'భగవదవతారవుని వీయా ఇస్కేలీ తెగవారి విశాంసం, 

హాస్సన్ ఏన్ సబా అనే అతు అరబ్బీ చేశీయుడు. అతడు 

వీయావమతం౦ంవాడు. ఈజ 'పఫ్లుబేశం ముఖ్య= ట్రణమైన్న అరలో 

మత సిర్టాంతాలను బాగా అభ్యసించాడు. అప్పుడు పారశీక 

దేశంలో చ. (పబలంగావుందెది. ఇతడు. ఒక కొండమిద 
స్థావరం యేర్పరచుకొ ని |: శ, 1090 ఆ | పాంతంలో ene 

తత్ర బలవంతం ఒ* మత పచారం చెయ్యడం వ 

మతవిరోధులను చంవే విధానాలను వారంభి ఇ'డు. అతని తరువాతే 

నాలుగవ ('ఇమాంి) మతగురువు 'జూకెకేసలాం' అవే అయన 

కూడా అపద్ధతులతో నే మతప్రచారం చేశాను. తాను ఇస్కేరీ 

మత be వరక రితో. ఏడవ. "తరొరహూడనని 'దే వాంథ 

సంభూతుడనని పీచురించుకుని_ ఇతిడు ప్రభ్యాలిశెందాడు. ఒక్ 

Ss ఇ్రితసి చర్య ప తక్కిన మహామ్మదియులకు ఛాలా 

పూయకరంగా తోచాయి. ఇతడు రంజూను 17వ రోజున అల 

మత్తుకోటలో ఒకవేదికమోది శెక్కి,. తను భగవంతుని ప్రతినిధి 

నని ప్రచురించి Ba మతేసిద్దాంతాలను రద్దుచేసి 
ఆ సవ్మితదినాన్ని * బ్రమాంిగారికి దివ్యతరి. సి. సిషించినదీనంగా పరిగణ్ంచా 

లన్నాడు. యశేచ్నగా పందిమాంసం కూడా తినవచ్చుననిన్ని తప్ప 

తాగవచ్చుననిన్ని పృకటించాడు. తరువాత నాలుగేళ్లలో ఇతనిని 
ఎవరో వధించారు. 

1866 వ సంవత్సరంలో బొంబాయి సుప్రీంకోర్టులో వచ్చిన 

వ్యాజ్యంలో 1వ పృతివాది అయిన మహమ్మదు హుస్సేన్ హుస్సేనీ 

అనే చేరు గల ఆగాఖానుగారు ఆ యమాముల చంకీయు ేనని 
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ఆ కేసులో గుజువు చేశారు. ఈ ఆగాఖానుగారు ఇస్కేలి మయా 

హమ్ముదీయుల ఆనువంళిక మతగురువు. ఏ తెగవారినెనా మహమ్హై 

వీయుల నందరినీ “తురకెలని వ్యవహరించడం పరిపాటి అయింది. 

కీ శ, 16 వ శతాబంలో వారశళీకదేశం వీయా మతాన్ని 
ర మొదలు ఇ స్న్మేలీల బాధలు తగ్గినాయి. ఈమహ 

మ్మదు హుస్సేన్ హుస్ప్సేనీగారి తాత, పారశీక చేశంలో "కర్మను 

నగర పరిపొలకుడుగా ఉంజేవాకు. ఆ వుద్యోగం అమిపోయిన తరువాత 
-మెహాంతీ జిల్లాలో ఉండేవాడు. ఆయన కొమారుడు హుస్సేనీగారి 
తండి), యెజ్జ నగరంలో వుండగా ఆయనను 1817లో వాత్య చేశారు, 
1588లో స కితూరీ వేసి శర్కనునగరం పట్టుకున్నాడు. 

ఆ సమయంలో ఆగాఖానుదగ్గర నౌకగుగా వుండినవాడు_ పారశీక 
రాజుదగ్నర పలుసుబడి పంప దనే ఆగాఖాను కొమా నెను తనకు 

"పెళ్ళి చెయ్యమని అడిగాము. ఇద్ సహంచ లేక ఆగాఖాను 1540 లో 
పాంమాా దెఫూాసికి నాను, సింధులో వుండే మూడువేల కుటుంచాల 

బారు ఆగాఖానుకు సాలియానాకప్పం చెల్టించడంవల సొమ్ముకు ఇబ్బంది 

చేను. _ ఆగాఖాను 1541-49 మధ్య 'ఆఫ్గను 'యుద్గంతో ఇంగ్యమ 
వారికి సహాయంచేనా *, బ్రంగ్నిషువి గారు 1రి4ీతె-44 లో సింధు అమరుల 
రాజ్యాన్ని అక )మించిసప్పుశుకూడా ఆగాఖాను వారికి సహాయం 

వేసినందువల్ల అయనకు ఇంగ్లమువారు పింఛను యిచ్చారు. 

1545 లో ఆగాఖుాను బాంబయిలో స్థావరంగా వుండడం 

పా్రారంభించాడు, “ఆయన బొాంబయిలో జమాత్ పో అధ్యత్షతే 

వహించి మువారంతోనూ పండుగరోజులలోనూ బహిరంగంగా 

జరీగ నమాజులో వాల్లొంటాశు, అప్పుడు ఆలీకుమారుడు హుస్సిను 

చచ్చిపోయిన కర్క్చాలా పట్నం మటిని కలిపిన సీటిని అందరికీ తాగడానికి 

ఇసాడు. ఖోజూ తెగవారు ఆయనకు పాదపూజలు సమర్పించి భ కితో 
వాతిని ముద్దు పెట్టుకుంటారు, కారయవాడు క చ్చి. బొంబాయి 

౦చిచారు ముద న పాగంతాలలో వుండే నిష్యులిచ్చే సదపూజ 
— ఆయనకు సాలియానా ఒకలశ్న యేబదివేల రూపాయిల 

FU, 
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అదాయం వస్తుంది. ఆ సొమ్ములో 'ఛాలాభాగం గుజ్రపు పందెముల 

కింద ఆయన ఖర్చు పెడుతా' ” అని 1866 లో బొంబయి సువీ)ము 

వో ర్లు న్యాయమూర్శి ఆర్నాల్లుగారు తేమ తీర్పులో అప్పటి ఆగాఖాను 
చరితను వా)శారు, 

వప్పుటి అగాఖానుగారుకగాడా వాలా ధనవంతుడనిన్ని, గుజ్జుస్తు 

పంచిములలో అం దెవేసిన చెయ్యి అనిస్నీ, వాలా భోగి అగిన్ని, 

ఎప్పుడూ వరోసాలో నే వుంటాడనిన్నీ, అందరికీ తెలిసిన విషయ మే. 

ఖోజూలనే తెగవారు వెషభాషలలో అబారవ్యనహారాలలో 

పాందువులు, మతంలో os పీరిసి గురించి వచ్చిన 

వె్యజాషలను పరిష్క_రిస్తూ జూంటయి సుష్రీముకోర్చు శతా 

బతియెన సర్ బర్ స్కి౯ 'షెరీగారు 1547 లో యిచ్చుని తగ్చులోను, 

మూంజబయి సాల్ క రులో Fe కేట్సు జనరిలుగారికీ, అఆగౌాఖాను గారికీ 

జరిగిన “పరిష్కరిస్తూ 1560 లో ఆర్నాల్లు అనే యా 

పతి ఇచ్చిన ల తీర్పులోనూ 1675 లో వచ్చిన న్యాజ్యంలా సం ఛా రస్ 

సారంటుగారి నే ను మ మిచ్చి పాన తీరు పలోొనూ ౩ బరిచర్చి తె వష ాట్ర* 

విపులంగా' చర్చింపబడింది, ఏరికి వార సత్వ విషయములో వాందూ” 

ధర్మ శాస్ర స్రమున్నూ తక్కిన విషయాలలో మహామ్మదీయ ఖర్మ కొత్త 

మున్నూ వ ర్తిసొయని సిర్హమించబశింది.న 

“ఖోజూలు హాందటు"*దెశంలో పడమట భాగంలో నివసించే ఒక 

చిన్న తెగవారు. ఏరు మొదట సింథు, కచ్చి రాష్ట్రములనుండి వచ్చి 

నట్లు క్నపడుతూనవుంది. సుమారు అయిదువందల సంవత్సరాల! క్రిందట 

సదర్ దీన్ అనే మహామ్మదయపీరు (మహాత్ముడు) 

ఏరిని హిందూమతం౦లోనుంచి తుంకలలో కి లిపినట్లు చప్పుకుంటారు. 
a m0 ల ల మంకు య దాదా జాలా య. ర లా rm mm ఖా హూ వూ ఎతు కతా దసరా యయ... పి ప్రత ఆటల నాయావాకారటటయు. అాజాసమునర్సు అయనం. య లతో యల. శాల కోవూరు మ ద మలనాషల పుస్యనాలు 

శ * (1) Cases లు 01 న. Lile: decided in the Supreme 
Court of Bombay. (1853) Sir Erskine Perry pp. 110-129 

{2) The Advocate general and others vs. Muhammed Hussain 
Husseni (Aga Khan) and others. 

12 Bombay High Cout Reports pp. 294 and 323, 
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ప్రు మా ట్లాజేది కచ్చిభాహ. 
ఫఏగ్రివముతం తురక మతం, సరు ధరించే 

దుస్తులు, అవలంభించే ఆచార వ్యవహారాలు; చాలామటుకు హిందు 

వులవి. వీరు మొదట నిజంగా హిందువు లనే సంగతి స్యుపసిద్ధంగా 

వుండడాన్ని బట్టి ఆసంగతిని శేను అంగీకరిస్తున్నాను గాని శీవలము వీరి 

చహభావలు ఆభారన్యనహారాలు పాంందువులపిగా వున్నంతమ్మాతం 

తనే చేను అలాగ నిగయించేవాడిని కాను. దినికికారణం ఈహిందూ 

(పజల్మపానం ఎంత 'షైతమైనదంటే. న జాకివారైనా ఏ నాము 

వారేనా వారిమథ్య కొంతకాలం వున్నా ర౦శ వారికి హిందువుల 

మరాషదలూ భావాలు అలవడిపోతాయి. ఈదేశంలో సిరని వాసం 

వరృురచుకొన్న పారణీకులు, మొగలులు, బరఠానులు, ఇ సెనైనే 

యూూథులు 3) సవులు తమ సతారా రాలను వదిలి, హెందువుల 

సభ్యతనె అవలంబించారు. 
దశ్నీణాపథంలో నలేగటినేలలో వవస్స్తువు 

వడిక- చానిని తనలో లీనంజేసుకునేశ_ అమికి వున్నదని భూగర్భ 

తక్యష్ణాలు చెప్పేమాట. ఈ సందర ౦లో నాకు స్ఫురిస్తూవుంద అని 

సర్ ఎర్ స్కి.న్ మె రీణారు (
వాశొరు. ద ఎలావ్రుంేశేమి ఈ ఖోజూ 

లలో చాలామంది యిస్తాను కచ్చి; “కాధయవాగు, బొంబలయి (పాంతొ 

లలో హింహా| పజలమధ్
యనే స్థిరనివాసం ఏర్పరచుకొని జీవిస్తున్నారు. 

1847 నాటికే బొంబాయిలో రెండువేల భోజూజనం వున్నారు.” 

1866 నాటికి సింథు రాష్ట్రంలో 9800 భోజాకుటుంబాలుండేవి, 

కాఠియవాకులో 500 కుటుంబాలు, ఆఫికాతీరాన్ని జాంజిబొరులో 

450 కుటుంబాలు; మస్క_టులో 400 కుటుంబ లు వుండేవి. కచ్చి 

గుజరాతురాష్ట్రాలు ఖోడాల అసలు నివాసస్థానా లే. ఆ పాంతా
లలో 

ఎని ్న కుటుంబాలుండేదీ లెక్క
. లేదుగాని చాలాకుటుంబాలుం

డేవి.*ఏరిలో 

చాలమందికి చదువురాదు. తేమ మతే౧ సంగతి తెలియను. ఏరు 

తురకలలో  కలిసినప్పణినుంచి ఇప్పటివరకూ వఏి౭సితిలో ఎక్కువ 

మార్పులు కలగ లేదని చెనవ్పవచ్చు. 

ఇాము మహమ్మదీయులమని ఏకు చెప్పుకున్నా, మహమ్మదు 

వారిని గురించిగాని ఖురాను (గంధాన్ని గురించిగాని ఏధికేమిా తెలి 
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యదు. వీరికి తెలిసినదలా అగాఖా౯ా అనే ఒక పారశీక పభువు తవు 
మత గురువుగా గారవించడం మా;తమే” నని షెరీగారు [వాశారు. 

ఈ ఆగాఖాను పారశీక దేశంలో ఐఇస్క్రేలీలనే మహమ్మదీయ 
తెళవారి మతగురువు. తురకలలో వీరు పియామతస్గులు. మవామ్మదు 

పవక క అల్లు డేన ఆనీగారిని భగవంతుడి అవతారంగా నమ్ము తారు. 

ఆ అలీగారి ; దగ్గరనుంచి బస్మ్రేయిల్ అనే ఇమాముగారి నరకూ ఈక 

రాంశ వున్నదనిన్నీ అది ఆగాఖానుగారి వనంళథంలోని పఫపుళువులలో 

పారంపర్యంగా వస్తూవున్నదనిన్నీ నమ్మి ఇస్కేల్ మతమువా రందరూ 
అగాఖానుగారిని భగవంతునిగానే ఆరాధిసారు. ఈ ఆగాఖానుగారికి 

తమ శక్వ్యానుసారంగా ప్రతియేటా కొంతముకుపు చెల్లిస్తారు... ఆ 

బాపతు ఆయనకు సాలుకు ఒకలవ్ష మేీబదివేల రూవా' భు: విప్యార్థ న 

వుంది. 

అందువల్ల ఈ ఖోజు'లుకూడా పియా వస్మేలిమత న 

చేడినవారని యేర్పడుతూ వున్నది, అసలు వయా. 1 సీ వుతంలోేనే 

ఇతరుల మనస్సులకు నొప్పి కలిగించకుండా తన మతవిశ్యాసాన్ని 

కోల్పోకుండా వుండాలనే సలా ఒకటి నుంది. ఇతర వముతాలవారిన 

తురకలలో కలుపుకునే సందర సంలో ఇతరమ తొలవారీ ఆ*నార వ్యవ 

హోరాలను నిరాకరించక కూ/రమెన పద్దతుల? గాక వారి మతో 

TE A తళ ఈ. అ Ree he మతా 

నికి అనుగుణ్యముగా అర్ధంచెప్పి మతప్రచారం చ లనే నియమం 

కూడా ఒకటి వున్నది. వె రెండు కారణాలవల్లనూ పంందూవుతంలో 

నుంచి తురకలలో కలిసిన భోజాలు చాలావరకు పూంవోఅవార న్యన 

హారాలనే అవలంబించి వుండడానికి ఏలై నది. 

పిందకా దేశంలో మయా మతస్టులకన్న సున్ని మతస్థుల అధిక 

సంఖ్యా కులుగా వున్నారు. సున్నీ మతస్థులకూ వీయామతసుల ట్రా 

రాలకూ ఏరి యావారాలకూ, చాలా "లేడా లునా అయ్యి, తమదే నిసా 

చారమని సున్నీలడూహ. ఈచదేశాన్ని వలిన మహమ్మదీయ రాజులలో 
చాలామంది సున్నీ మతంవా కే. అందువల ఈ సుసన్నీల మథ్య జీవించే 
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షీయాలకు చాలబాధలు కలుగుతూ వచ్చాయి. అందువల ఖోజూలు 

వ యెండకు ఆ గొడుగు పట్టడం నేర్చుకున్నారు. 

(దశావతార్” అ అగో పత గంథం 

ఈ ఖోజూలు haa తాము మీయాల మంట రు. 

సున్నీ మతస్తులతో "తొము సునీ షల మంటారు. అయిబే వారికి ఈ 

షీయామత మంపేనూ తెలియదు. సున్నీ ముతనుంశునూ  వెలియదు 
వారికి స్వభామ అయన కచ్చిభావలోగాని, వ్యావారిం కోసం . 

కునే గుజరాతీ భాషలోగాని, జొరాను తే తెర్గుమా లేదు. ఈ ఖోడాలుండే 

గుజరాతు దేశాన్ని చాలాకాలం తురకరాజులు పరిపాలించిన 
ఖొరాను చేశభావలోకి_ పరివర్తనం కాకపోవడం అశ్చర్య మే. ఈ 

జాలలో అరన్నీ పారశీభౌమలు య. క. ae లేరు. మహమ్మా 
_ మతాన్ని గురించి చస్పగల ని నిదా(౦ంసులున్నూ చేరు వఐగికి 

తెలిపిన మతగ )ంఫం ఒక శ, అది LN నీంధిలిపిలో వ సయం 

బడిన *దళావ న్య వనే పు సకం. ఇచే వాతి మతగ్యంధం, 

భోొజాలందధరూ సలి పూజన్తారు, అవసానకాలలలో చవి 

వినిపించుకుంటారు. హిందూ దేశంలోనూ వోజాలు వ్యాపా రం చేసు 

కొని జీవించే అఫి స) కాతీరమున a ఈ మక్క_టు మొన లెస 

పాా0ంతాలలోనూ బొంబయిలోనూ జమాత్ సంగా అవే ఖోజూ మి 

సభలోనూ ఈ దశావఇ'రమనసేో క గ )ంఛాన్ని పురాణంలాగ  చగిపినా 

రని 1050 లోనె ఒక వ్యాజ్యంలో స్లాపించబడింగి. 

ళు ry 

రస కా పరాలతై అస గింథంలో ఏద తెటసుటాః 

దాని సేరునుబ్టి అందులోని విషయం స్ఫురిస్తూ సవ్చంచ. అది 

పగ పృకరెిణాల గంథం. ప్రతి సక రణంలోనూ ఓక అవతారాన్ని 

గురించి యుంటుంది. మొగటి తొ మద్ ప ల్ కరణాలలోనూ హిందువుల 

లతియూర్తు లలో ఒకో డెన ఏిమువూా ౯ ర్త మొక్కు ఉమ్మి దవ అవతారా 

లను గురించి నగ్గించబడింగి, పడదియన + పర ణములో ఏన మపూజ్యు 

ఖే న ఆలీయొక్క-_ . అవతారాన్ని గురించి నా /అయజబడంగి, 
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ఖోజూజమాత్ ఖానాలలో ఈ గ)ంథాన్ని చదివేటప్పుడు ఖోజూ 

లందరూ ఈ పదియవ పికరణాన్ని అతి భి క్షితో వింటారు. ఈ 

ప్రకరణం "మొద లు పెట్టగానే సభ వారంతా తేచి అది. ఫా ర్తి అయ్యే 

నరకూ అలాగ కప ఆ కురి 2 న గన న నామం 

1 ష్ లో షు రీ a a. pee gH 

ఆచరించి అనం “లం అలి భ్ గి ప ంమిలుతమూ నంటారు, 
ఓ గ 7 గ లా 

ప్రభాగ ము లా అలీ నశానతాలూంలో ఒ అనతార నునాకు! 
ళీ 

య 

చ. డ్ భాన్నంత * క చ (తంగా ఒగిపాలిం ది స విచ్యానగం 

వ గ ననలలో గ కపటినా గరం, Hs స ౧౯ ౧౯ వుగా రాజ్యం నిభ 
క్ష 1 (లీ 

వంగే ఫుళతి చేవరాయ వుహాాగరాయలటు, అయిన కొనాలి పనునగు 

సను తరువాతే చం్థదగగిని రాజధానిగా చేసుకుని చేశపరిపొంన 

చెశారు ఆయన నాట్నుం కృస్లానదికి వలో క న్నాకుమారి నర శు 

సందర త్ను ౦లో అయన తమ్ముడే గ్ర్పు-ం 

కుజ శాజ్యపత్నథనా పుత్ నూనం. క్యూ కుక్ రాజ్యాలను ఘది ఎ" 

వీరచెవాను, ౧2౧౫లో శ్రాణజజంిడయలు మైసూ 'నుకుపరి పాలకు డౌ బె సను, 

జేడనూరు, లేక ఇక్కే8లో ఒక సావుంత మండ న లేశ్యరు కండేవాషు 
రానికి ౫౦5లోను, పాండ్యానికి es Cry PRC a వ ల 

బలా” నక్లీణదశంలో తుండి 

లోను, వోళ చచాని॥ి తంజాన్హూగులోను, సామంత మండ లేశ రులు 

ఆరక. సరవా లం వెవారు, 

గ 

విజయనగర క 'సోలిన చకవరులు _ తేలుగు వాక 

అయినందువలను, నారి కాలలో వివిధ సాంతాలను పరిపాలించిన 
a) XY శ ( 

రాజ పతిసిధథులు, సామంత మండ లేశ సరులు రాజబంధున్రులుగానో, 

గుయ్" లువ ఉంటూన్రున్నందువలను దేశ! పభుత మంతా 
ఛా టు యీ 



జగద్దురు త్ర ర్త ఏబోధ క సామి 47 

తెలుగువారి చేతులలో నే ఉండి కన్యాకుమారివరకూ గల దశ్నీణదేశి 
మంతొ తెలుగు వముయంగా ఉండేది, ఆ కాలంబటో ఈ బేశంలో ఉండిన 

వా వ్బామ్యలు వాలామందపి ఈ సఎగటిసి గురించి | వాసీయున్నారు, 

విజయనగర సా మాజ్యం బలహీన మైనకొపఏ సామంత మండి 

లేశ్ళరులు బలవంతులె ను. మునక. 'సామంకిరాణ పె తమవాతె 

న. త మధురల నేలిన నాయక రాజులు చోళి 

౦డ్య రాజు అని ని (ససిద్ది చెందారు. పిళుకూడా బుట్ట నగరి (ప్రభువుల 

లాగనె తలుగు కవులను, గాయకులను, ఐండతులను పోషించి (పజూను 

రంజక 0గా "దేశాన్ని బరిపాలీంచారు. ఏం కాలంలో సంగీత సాహి 

తులు, కి రిళలు సర్వత “ముఖంగా కు (ఏప్ర ఇప్పటికి వోరి క ర్లెని 

చేన వ్ షర టుతున్న వి. 

వెంకొటషసి దేవరాయల కొలంనొటికి కుటూర కృిస్లప్పనాయ3 

డొన లింగయనాయనుకు ముసుకు నాామిఎత్ మండ లైఫ గరుడుగా త్మ. 

వాడు, అతమ ౧౬౦.౩ లో చనిపోగా ఆఈతయనకుమాగరుు ముదుకృృప్షృప్పు 

ఛాయను ౧౬.౦౫” వరకూ ఇరవపాలించాడు. తరువాతి ముద్దు పరః ప 

నాయకుడు ౧౬౨౨౨ వరకూ షరివాలించాకు. పిలి; స్పనాయక కం కాలం 

ఫో పంఠటపతిబేవ రాయలు చసిపోగా  పిరవునాయను మురి ఘు 

స్టతంః గరా జ్ ' నావు, అయన తిరువాని తఅరుమలనాయస డని [(పసిద్ 
Yt 

pa 4 

"వంటన 'మవారాజనూన్య రాజశ్రీ తిటువుల నదె బయలు ఇరు? 

౧౬౨౨౫ లో మధురరాజు సం క్ పగ్టాభివి క్స్ ౧౬౫౯ వరకూ. జరిపా 

రొంబ vay 

వోర్చుగీసువారు అ 9 అబ మతి (పైచారయు 
? సాలు. అనో 

మన నానికి వ వ గకం పయ్నుడాసి మొటబ్ల మొదిట వచ్చిన 

ఏరో పాజూతివారు పోర్చుగీసునారు. సరు మసన శ సాక వారి 

సాష౦తులను అ్యశముంచి. పస్టీమ సము జతీరంలో అక్కడక్కడ 

కొన్ని నర్శక స్థానాలను ఏర్పరచుకున్నారు. వ రకులతోపాటు రోమను 

క్యాతలిక్కు శాఖకు చందిన జెస్సూటులనే పోర్చుగీసు కస్త సవ మిష 
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నరీలు కూడా ఇక్క డికి నచ్చి వుత్యపవారం చయ్యడం _సారంభిం 

చారు. వింత దుస్తులు ధరించి గొన్సుమాంసం తింటూ మద్యపానం 

చెస్తూ కరులభీదాలు పొటింపక హల Ce క లిసిమలీసి తిరిగా 

ఈ 'విజాతీయులనూ, వరిలాగ ఉండేవారినీ మనవాళ్లు “పరంగీ? లని అనే 
వారు, పోర్చుగీసువారు ఎక్కు. నగా ఈ దేశంలో సము దతీరాన్ని 

ఉండే పరవరులనే పలెకారులలో క) స్త స్తవ మత [పవారం చేశారు, 

ఈ పరంగీలకూ, చేశీయ ప్రీంకూా పుట్టిన సంకరజాతి ఒకటి త్యరలోనే 
బయలుదేరింది, 

చవంకటపలి చేవరాయ నముహారాయల కాలంనాటికి విజయనగర 

Ml వాలా చోట పోర్చుగీసు నొరు స్థిర పడ్లారు. మన దేఫి 
(oe) 

ఒలు మొదటినుంచి సరమ వ లునారదిని పన ప "చూసే సహా 

బుగ్గి కలవారుగనుక రాయలవారు ప క) న్గన మతి 
— 

wf 

ఘు వారానికి అటంకాలు కలిగించకశపోనడ మేగాక నార ₹)%) స్పవమతే 
దలు ల ద ల దారము. దట దనన దాతాను బాయల సజల చాలా వచనాల వనాని. పల జ 

* కోన్ఫూటువి ష్షస లం అ సాన xu టీ అఫ్ ఆఫ్ జీనస్ అనీ రోమను క్యాఠలిక్కు... 

క రి సవమకే డుచార3 నంఘా 2కి చెందిన సన్యాసులు కీరి౧ మన చేకీయులు 

“ఫాదరిిల చేవారు, ఈ సంభుగు 1833 లో Sa ౧చబడి పోర్సుగల్లు “స్పియిను 

రాజ్య ముల అధ్యర్యంకింద ఊళ చేళాల లో శస. సనా ససుల ముఠాళను es 

ట్ర తీవ మున మతీ పబారం సాగించింది, ఈ సంఖుంలాో చేరివ జేన్ఫూటు మిషన రీలు 

పొంత కాలం నియనుం౧-గా మతీవిద్య నభ్యినీంచి, కాంతాకనక వాలను షస (బవా 

దగ్ధ (వతీేమవలంబించి కై9 స్తభమక ధర్మాలను త్రి; గణశుద్ధిగా చాచరించే దీక్షను 

వహించి సన్యాసాశ్రమం న్వీళరించేవారు. ఇటలీబేశంలోే కోమునగరంలో నున్న 
క) నవనుత జగగుగుజైన పోప్? గారి ఆఢి కారానికి లోబడి శ జెన్ఫ్యూటుల 

వగాల. పనివెసీవి. శె కై 9 స్తవసంభుంలోేని (పోటస్చెంటులు పోపు గారి ఆధ కారాన్ని 

ఢక్కా రించినప్పు డీ డీ జెన్నూటులు పోళఖ్య గారికి కడినుజ గా నిలిచి పని చేశాగు, ఈ నం 

ఫఘము వాగు బలనంతు లె (కమ్మక తుంగా లేెక్తక వ్యవహా రాలళోనూ స 

వొాల్లూరంటూ. ధన a టపక్ వగ్గక వ్యాపారాలలో (పవేళి. చిఇంద. వల్ల ఈ 

సంఘములో కొన్ని దురాచారాలు |పబళినని, మతఫఇా గంలో నిరు కోగ్ని ఆ న్యాయ 

కదణుల మాడా ఆవలంనిం'చాోరు, 
‘4! 

మన దశ్నీణహిందూకేళంలో ఎడమటి సముద౦కీరాన్ని సోగ _ వ గృకుల 
రవ్రుకట్టణ మైన గ గో బన గంలో జెస్పూటునుక] ఒకటి 1542 లో సాపించబడగా 

ఇక్కడ మలీప్రచొరం పరంభ మైర౦డి, 
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ప ప్రచారకులై న జెస్పూటుమిషునరీ ఫాదరీలను ఆదరించి గొరవించేవారూ 
శై) సప చేవాలయాలు కట్టుకొవడానికీ, పొర శాలలు గ్గావించడాని క్తి 

మత పృచారం 3 చెయ్యడానికి అనుజ్ఞ నిచ్చేవారు. 

చోళమండలంలో సముద కీ "తీరాన్ని ఉండే పరవరులనే పలా 
కారిజనంలో చాలామందిని పోర్చుగీసు కై కై) న్లవమత ప్రచారకులు 
రోమను క్యాతలిక్కు. మతంలో కలిపినందునల్ల వాళ్ళ తే మంకోనం 

పోర్చుగీసు కై) స్తన మతాధికారు లొక మివనరీ ఫాదరీని నియమిం 

మారు. ఇందుకోసం నియమింపబడిన జెస్సూటు కై) స్తవమిషనరీ అయిన 

“గాంజాలో ఫెర్నాండెజ్” అనే ఫాదరీ ౧౫౬౯ లో మధురానగరా 

నికీ వచ్చి అక్కడ తన సివాసం ఏర్పరచుకున్నాడు. అప్పుడు మధుర 

రాజ్యాన్ని పరిపాలించె సామంతిమండ లేశ్వరు జై న కుమార కృవ్లప్ప 

నాయకుడు ఆఫాదరీసి ఆదరించి మధురలో ఒక క) నన చేవాలయం 

కట్టుకోవడానికి అన్ను. నిచ్చాడు. ఇలాగ _ పాండ్యరాజధానిలో 

ర క) స్తనమత ప్రచారం చయ్యడానికి అవకాశం ఒకటి వర్పడింది. 

'ఫర్నాం శజ్ పజలతో కలీసిమెలిసి తిరిగేవాడు. వదో ఒక సందర్భంలో 

వసుక్రిస్తును గురించి. చప్పుతూడండేవాడు. ఆయన మంచితనమూ,, 
సద్దుణములూ, బ్యహ్మచర్యవుతె మూ 'చొలామందిని ఆకర్షించినవి, 

జ్ కంటే నకి ఆయన పైన సనఖిస */యం కలిగింది. అంతట ఆయన 

సంగతి శతేలుసుకురిడామసీ, ఆయన కొ) త్లేనుతం సంగతి తెలుసు 

కుందామసీ కుతూహలంతో కొందటు బా )స్మ్యణులుకూడా ఆయ 

దగ్గరకు వచ్చి నూాః కడుతూ ఉంచేవారు. ఆయన ముం౦టి దెగ్గర 

మతధర్మాలను గురించిన శాత్రుచర్చలు తరుచుగా జరుగుతూడ్తీంజేవి. 

-ఈ జిస్సూటు మతప/వారకుడు త్వరలోనే ఒక అసుపత్సిని గ నొవించి 

అక్కడ వ. స్తశ్రులశేగాక ఇతరులకు కూడా మంచి మందులిచ్చి 
చికిత్సలు అ 

ఉత్తరాది తెలుగు జనము 

అప్పట్లో మధుర రాజ్యములో అన్ని వర్లాలలోను తెలుగువారు 

చాలామంది ఉండేవారు. అక్కడ స్థిరనివాసం వర్చరచుకున్న తెలుగు 
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వారిలో విపిధకులాల ఈద జనాన్ని అరవవారు *వడుకరు'లు అనగా 

టై _త్తరాదివాళ్ళని వ్యవహరించేవారు." ఇందులో రెడు కమ్మవారు; 

గొల్లలు మొదలై న కులాలవా రుండేవారు. ఆకాలంలో మన తెలుగు 

నారు పృతివిషయంలోనూ అరవలకన్న చొరవకలవారుగా వుండే 

వారు. వీరు ఈఫాదరీతో ఎక్కువ స్నేవాంగావుండి ఆయనను గార 
వించేవారు. 

ఈ ఉ తరాదిజనాన్ని క సవమతంలో కలపాలని ఫెరా ం౦డొజ్ 

గారు విశ ప/యత్నాలు చేశారు. వసుకిస్తును గురించీ, క్రి స్తవ 

ప అతడు ఎన్నివిధాలుగానో వారికి బోధచేస్తూ 

వుండేవాడు. కాని ప్ర్యయోజనం వేకపోయింది. ఈ ఫాదరీగారు ఎంత 

మంచివాడ నా గ డ్గుమాంసం లెని మద్య పానంచేస్తూ మాలమాదిగ 

లతో కలిసిమెలిసి తిరిగే పరంగీ; శాతీవాడనిస్నీ, అందువల మతంలో 
కలిన్సా కులభ ప్రల మైపో తామనిన్ని భయపడి ఎవరూ క) స్తవ 

నుతంలో కలవ లేదు. 

కుమార క ఖస్తష్పనాయకుడ తరువాతి మభుర రాజ్యాన్ని 

పరిపాలించిన ముధుకృష్ణిప్ప నాయకుడుకూడా క) సవ నుత పృణా 

రకులతో స్నేహంగానే వ్రండేవాడు, ఇది విని వోర్చుగ్లు దేశపు రాజ 

కూడా సంత 'షించినట్లు ఉత్తర le త్రరాలవల క నబడుతూనుంది. 

ఇలాగ ౧౨ సంవత్సరాలు 'ఫర్నాంటెజ్ ఎంత స్టపడినా ర్క _సన 

మతం వ్యా _పచెంద లేదు, 

గి ఎస్టీ ద 
ou ty ది య 

ఈ 3 రిసితులలో ఆ రాబో ౨ నేనిలి అనే oe) సవ మత [పచ్చా 

రకుడు ౧౬౦౬ "లో మభఘురానగ కె వచ్చా. నోబలీ ఇటలీచేశంలో 

మాంటి పుల్చియానొ అనే. [గామంలో శె “)స్తప మత గురువైన 

పోపులకు బంధువులైన ఒక గొప్ప కుటుంబంలో ౧౫౭౭ లో జన్మిం 

చాడు. అతడు చిన్నప్పటినుంచి తెలినై నవాడు, తన పదవయీటనే 
ఐరోపా దేశపు సంస్కృత భాష లనదగిన గీకు లాటినులను ధారాళంగా 

మాట్లాడేవాడు, నోబిలీ ఇక్కడికి రాగానే నై/ స్తవ మత ప్రచారం 

ఆ 



జగద్గురు తత్త గబోధక సామీ సీ1 

ఎందుకు బాగా జరగడం లేదని పరిశోధనచేశాడు. హిందూ దేశసము ద 

తీరాన్ని ఉన్న కొన్ని కేన పట్నాలు పోర్చుగీసువారి స్వాధీనంలో 
ఉన్నా, పోర్చుగీసు ౩ ) స్తవమత ప్రచారకులు హిందూ దేశంలోని 
లోపలి భాగాలలోకి పోయ (ప్రజలతో కలిసిమెలిసి వుండనందువల్ల మత 

పచారం సాగడం లేదని నోవిలీ (గ్రహించాడు. ౧౬౦౭ డిశంబరు 

ఏ_వ తేదీన నోవీలీ తన చేశానికి వొసిన ఈ వుత్తిరంవల్ల ఆయన 
అభి, పాయాలు తెలుస్తున్న వి: 

“మధుర ఈ రాజ్యానికి రాజధానినగగము.  ధనవంతులూ, 

లు. మలాల థై ర్య వంతులూ, అయిన పిజలణో | కిక్కి...రెసివున్న ది. 

కాని ఈ (పజలకు అసలు య సెలియదు. వారు కేవలము 

వి గహారాభకులు. మన న. ౧ సవమత్మపవారగులు ౧౨ సంవత్సరాల 

నుంచి ఇక్క-డవుండి పనిచేస్తూవున్నా 'జేఖీయులళలో తవు అవసాన 

కాలానికీముందు కె) స్తవులై న ముగురు నలుగురు తప్ప ఒక్క_డైనా 
మన మతం స్వీకరించ లేదు. ఇల్లాగని మన మత (_పవారకులు అసమ 

గులుకారు, వారు వాలా నతురుతపి సద్దర్ములు.”” 

పూర్వ కాలమునాటి రోమునగరములోని వి గహారాధనమువంటి 
వ్మిగహరాధన మే ఈ మధురలో ఇప్పు “న్నదని నోలిలీ ఇంకొక వుత్త 
రంలో (వాకాడు. 

3 9న సమత ఎందుకు వ్యాపించటం లేడు 7 
ఎవి fol 

ఫెర్నాండెజ్ కృతకృత్యుడు కాకపోనడానికి గల కాళ లను 

నోబిలీ కనిపెట్టాడు. “రోము నగరంలో వున్నప్పుడు అ నగరవాసుల 
లాగనే (పవ ర్తించాలి”] అనే సామెత |పకారం గ స్త్రవమతే [పవార 

కుడు తాను నివసీస్తూవున్న చేశాణార వ్యవహారాలను గమనించి ఆ 

(పకార మే "తానుకూడా (పవ రె స్లేనేతేష ప్ప లాభం వే దనిన్నీ, అలా 

(పవ రి రించకపోవడ మేగాక హిందూ బేశాణారాలయందు అగారవము 

కలిగించేటట్లు _పనర్తించడంవల్ల (పజలకు అనుమానము, అవిశాాాసము 

కలిగి వారు శె కై? స్తవమతం దరికి చేరకున్నా రనిన్నీ నోబిలీ కనివె 
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అప్పటి విజయనగర చ్యకవర్తి యెన కెండవ వెంకటపతి చేవరాయ 
మహారాయల ఆసానంలో నృంటూనవున్న అంటోనియో రూవినో అనే 

ఒక కె) స్తవ ఫాదరీకూడా ఇలాగే అభ్మిపాయపడ్తాడు. ఈ రూబినో 

ఒక ఉత్తరంలో ఇలాగ | వాళొడు:- 

“మనము గొడ్డుమాంసము తిని మద్య పానముచేసే పోర్చుగీసు 

జూతిపొర మనే కారణంనః ౪ |పజలకు మనయందు అసహ్య భావం కలిగి 

యున్నది. అందువలనే నున మతానికి వారిని చేర్చే ద్యారములు 

మూయబడియున్నవి. మన మో రాజ్యములో మద్య మూాంసములను 

విసర్టించినా మనపట్ల వారి కి విరోధము, అసహ్యము కలగడానికి మన 

నల్లని దుస్తులే చాలు. అందువల మనలను వాకొకమహన్మూరిని మూసి 
నట్టు చూస్తారు. మనము పోర్చుగీసు చేశంనుంచి వచ్చిన శై) స్తవ 
ముత (పచారకులమనే స సంగతి వాళ్ళమనసు సులో బాగానాటుకొనివ్రున్న ది. 

అందువల్ల మన కృషిలో ఫలితం కలగాలంశు ముందూగా మనంధరించే 

దుస్తులను మార్చుకోవాలి. తినే తిండిని మార్చుకోవాలి. పీలై నంత 

వరకూ వారు అవలంబించే ఆచారాలను మనంకూడా అవలంబింవాలి, 

రాష్ట్రాయ నై స్తవ మతాధికారి (430101 Provinciah కీ ఈ సంగతిని 

గురించి నేను చాలాసార్లు వాశాను. హిందువులు వేసుకునే దుస్తులు 

ధరింపజేస్తి నన్ను ఎవరూ ఎరగని వూరికి పంపించాలని ఆయన 

అనుకుంటున్నాడు.” న్ 

సంర ఈ గలు 

ఒక) స్తవమత ప్రచారం బాగా జరగక పోవడానికి ఇంకొక 

కారణంకూడా యున్నది. (కే) స్తవులై న బేశియ పరవరులను, వారి 
మతప/వారకులను, పరంగీలని "జీలీయులనేవారు. న. నిజమైన తం 

ఎరగకపోవడంవల కె ) స్తవ మిషనరీలు ఆవేరును సీ కరించేవారు. క్ర 

పరంగీ ఆనే పదాన్ని ప్రజలందరూ వాలా సిచమైన అర్ధంలో రప 

యోగిస్తూ పరంగీల మతాన్ని కూడా నీచంగా చూసేవారు. నోబిలీ 
జూగ త్త తగా విచారించగా దీని కారణం తెలిసింది. “పరంగీ అనే 

మాటను పోర్చుగీసువారనిగాని ఐరోపా 'జేశీయులనిగాని, నౌ) _స్హవు 



జగద్గురు త త్త్యబోధకస్యామి రఫి 

లనిగాని అనే అర్ధంలో ప్రజలు వాడడం లేదు. ప్రజలకు ఏవి సంగతి 

తెలియనే తెలియదు. “పరంగీ? అంటే నీతిధర్మాలుగాని, మానమర్యా 

దలుగాని లేక తాాగుబోతులుగావుండి అసహ్యాకర మైన జంతువ్రల 
మారిసాలన్యూూ తుదకు మనుష్యమాంసాన్నీ కూడా పీక్కు తింటూ 

శా శ్రమతేధర్మాలు లేని పళుపాయులై న సీచమానన్ర లని ఆమాటకు 
అర్థం.” 

“పుతిభానాలు రె న న పోర్పుగీసుజాతివారి నెన్వరిసీ హిందువులు 

చూూచివుండ లేదు. ఇక్క_డనుండేవారు రెండురకాలవారుగా వుంటారు. 

కొందరు, ఇక్కడనే పుట్రిపెరిగి పోర్చుగీసు ర క్షస్పర్భ ఆనంత యెనా 

లేకపోయినప్పటికీ కో పోర్చుగీసు షప నోటికి రాగానే తమ 

అసలు జాతిలోనుంచి బె టపడి పోర్పుగీసువారి మైలీ మనుకునే వారు, 

సీరిని పోర్చుగీసు వారు “రో పాణి సంకరజాతి వాళ ని అంటారు. హిందా 

శేశీయులు వీరిని పరంగీలంగారు. తెలవాడైనా నలవాడైనా 

పోర్పుగీసువాళ్ల లాగ దుస్తులు ధరించే నలవాళి నందరినీ పరంగీ 
లనశం అలవాటుంది. ఇంక్ ఇక్కడకు వష స్స ఇంకొక రకం య. 

పుట్టుకివల్ల యూదులై వ్రండిన్నీ పోర్చుగీసు వారితో ఏర్చాటువేసుక్ 

న రక వ్యవహారాలమోన యిక్క-డికి వచ్చేవారు. ను 

మధురాపట్టణ నాసులు సరంగీలం:ారు. ఈ శెందడురకాల _ వారితో 

ఏమాత్రం సంపర్క_౧౦ గలవారి కోనా ఏరి కులము, శీలము, విశ్వాస 

పాత్సత, శుభ త ఎలాంటివో బాగా తెలిసిన విషయా కేకదా! అందు 

వల య అనే మాట నీచంగా వాశబడడంభో ఆశ్చర్య మేముం3£7” 

అని నోవి* వ్య పొడు, 

'సద్దతి మార్చాలి 

పెన చెప్పిన సంగతి సందళ్చాలన్ని యోజించిన మోదట 

హీందువ్రులను క) స్తుమత ధభర్మాలనై పునసు అకగ ౧చాలంళే ముందుగా 

మిషనరీలు తమ జీవిత విధానాన్నీ, ఆచారాలనూ, పద్దతిన మార్చునో 

నలసివ్రన్నదనే సంగతి స్థిరపడివుంది. 



ర్త్తీ కథలు-గాథలు 

రాబర్లోడీ నోవిలీ తన ఉధైశ్యాలను ఆచరణలో పెటిటందుకు 

ముందు వెవారితో ఆలోచించాడు, రాష్ట 9య మ'తాధి'కారియెన 

లెయిర్టియో, నోవిలీ వేసిన పథకాన్ని మనస్ఫూర్త్ రగా అంగీకరించాడు. 

ఆయన పె యధికారియెన కాఛంగనూరు ఆర్చివిషప్పు ఫాన్పిస్కో_రోన్ 

గారితొకూడా నోవిలీగారు అలోచించి చారి అంగీకారాన్ని పొంది 
నాడు, ఇద్దరూ కలసి ఒక కార్యాచరణ పన్నతిని నిర్ల యించారు. ఆర్చి 

వివప్పుగారు కూడా హీందునుల విగ) హారాధనను ౫సరించీ, మతధర్మా 

లనుగురించీ, వాాయబకి కన సు సకాలను కొన్నిటిని ముందుగా చది 

వారు. తరువాత మలబారు తీరాన్ని ఆన్న నోవును క్యాళీలిక్క... 

3) స్త్వవమత ప)చారకులలో పిజ్లానంకులై న విద్యాంసులతోను, 
వోర్చుగల్తు చశంలోవున్న మళావార్యులనోనూకూడి: ఆలోచిం 

ఇాగు.  అందరూకూడా వీరి ప 'నేకభవింవారు. అందు 

నల్ల -ఈః అర్చిబవష్పుగారు కూడా నోవిలీగారికి ఈ విషయంలో తవు 

అంగీకారమును తెలిపారు. 

"బావ్యాణులు ధరించే శిఖాయస్లా పవీతములు, అనగా జుట్టు 

ముడిన్నీ, జందిములున్నూ, వారు పెట్టుకునే ఆపతి. 

బొట్లున్నూ, వారు అవలంధొంచే ద్రితరాణా రాలున్నూ వాది మతసంప, 

దె*యాలకు సంబంధించిన చిహ్నాలుకావనిన్నీ, అవి కేవలము వారు 

ఉత్తమవంశజు లనిస్నీ, ఉన్నతెకులం వారనిన్నీ చూపడానికి యేర్పడిన 
బాహ్యా చిహ్నాలనిస్నీ, అందువల్ల ౩ ) సవమతింలో కలిసిన హిందువులు 

తమతమ కులావారాలకు సంబంధించిన జుట్టు కట్టు, బొట్టు మొదలైన 

చ యీలాంటి అభ్యంతరమూ? తేకుండా వుంచుకోనచ్చు 
ననిన్నీ ఈ క) సవమతాచాషు సరులు ఆఖరికి ఒక నిశ్చయానికి వచ్చారు. 
ఈ సంగతులన్ని ౧౬౦౯ లోను, ౧౭౧౩ లోను “రాష్ట్రీయ క) స్త సవ 

మతాధికారికిన్నీ, కాం౫నూరు ఆర్చివివష్పుగారికిన్నీ జరిగిన వ్రు గర 

ప్రత్యు తృిరాలవల్ల కనబడు తున్నవి. 

జగధ్గురు “తత్వజోధకస్వామి 

గీబిలీ మధురానగి రానికి వచ్చిన ఒకసంవత్సరానికి ౧౬౦౭లో 



జగ ధ్గురు త త్త పబోధక న్య్వోమి తర్ 

తన సోదర శై ) స్త్వవమిషనరీఫాదరీ అయిన ఫెర్నాండెజ్ తో సంబంధం 
లేకుండా తానొక కొ త్తపంథాతొక్కి. ఒక నూతన జీవితవిధానాన్ని 

|సారంభించాడు. ఇతడు మధురానగరంలోని _(బాహ్మాణుల దగ్గిరికి వెళ్ళి 

తాను పరంగీని 'కానసిన్నీ, పోర్పుగీసుజాతి వాడనుకూడా కాననిన్నీ 

బటలీచేశానికి మకుటాయమానంగా వుండి ఒక పురాతన నాగరక 
స్మామాజ్యానికి రాజధాని యెన రోమునగరంలో ఒక ఉత్తమ రాజ 

వంశానికి చెందిన రాజకుమారుడ ననిన్నీ, తనకీ | పపంచముమిద రోత 
పుట్టి వె రాగ్యంక లిగి సన్యసించితినసిన్ని చెప్పి ఒక సన్యాసిలాగ నె 

జీవించడం |పారంభించాశు. ఆ తణంనుంచి శూ దసేవకుల నెలరినీ 

తన దగరికి రానివ్యక తన పరిచర్యల నిమి తం _బాహ్మణులనే నియో 

గించాడు. ఒక్కపూటమా[ తం ఇంత అన్నమూ, పాలూ కూరగా 
షా / లీ .] జళ్య ఒర యలూ పుచ్చుకుని నియమంగావుండెవాడు. |బాహ్మృణ అ్మిగ య. 

ఒక సంపన్నుని ఆశ్రయించి కొంత సలం పుచ్చుకుని తన తోడ 
i స ॥ న్ 

క) సవ మతే పణారకుడితో సంబంధం తకుంజా అక్కడ ఒక పూరి 

యిలు వేసుకుసి అందులో నివసించడం | పారంభఖించా =. ఈ యింటిని 

మధురానగరాధిక” రే యిచ్చాషని ఫొదం. గురెయిరో వాళాడు, 

“నోవిలీ (బాహ్మణ ఆచారాలన్ని అవలంబించాడు. తన సరిచ 

ర్యల నిమి త్తం (బొహ్మణులనే నియోగించాశు. తాను రోమునగరా 

న్నుంచివచ్చిన ఒక్ ద్యిజుడనని సన్యాసెనని చెపుతూ అందుక నుగుణ్య ౦౧౫ 

ఈదెశపు |చాహ్మాణ సన్యాసుల లాగనే ఐరో పాజాతి వారితో గాని, 
అస్పృశళ్యులతోగాని సంపర్క_౦ తేకుండా ఏకాంతవాసం చయ్యడం 

(పొరంభించాడు.” అసి జాన్ డఉ|బీటో అనే ౩ ) సవ మ'తాచార్యుడు 

(వాసియున్నాడు. త్వరలోనే ఈ నోనిలీ కేవలమూ ఒక |బాహ్మాణ 

వేదాంతిగా మారిపోయినాడని రాష్ట్రాయ నై ) సవ మశకాధికారియెన 

(ాన్సిస్కోరోన్ గారు అన్నారు. ౩9 స్థవమత [పచారకుడై న ఫాదరు 

రాబరో డీ నోబిలీ అచిరకాలములోనే 'జగద్దురు తత్వబోధక స్వామి” 
అనే నూతన నామకరణంతో । ససిదికెకా_డు. 
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౧౬౦౭ డిశంబరు ౧-వ బేదీన కార్డ్ నల్ 'బెల్లార్మినోగారికి 

నోబిలీ |వాసిన రహస్య లేఖలో అతడు ఇలాగ అన్నాడు: “ఇప్పుసు 
నేను చుట్టూ మట్లిగోడలుగల పూరిపాకలో వాసంచేస్తున్నాను, దివ్య 

సౌధంకంకు నాకచే ఆనందకరంగా వుంది. ఈశ్వర సే సేవకోసం ఈవిధంగా 

దేశాంతరంలో ఏకాంతే వాసం చెయ్యడంలోనవ్రండే మానసిక శాంతి 

బ్రంకొకదానిలో లేదు అయినా నేను పూనిన ఈ దీశ్షలోనుండే శ్రమ 

ఒక్కొ_క్క_ ప్పుడు చాలా బాథాకరంగావుంటున్నది. నా యానసజ్జవమూ 

ఇలాగ |శ్రమపడా లేమోాననే ఆలోచనవల, చివరదాకా నిగహించ 

శేసమానని ఒక్కరి శాప్పుడు అథ నరం కలుగుతూనుంటుంది. ణ్! 'నిత్య 

జీవితం ఇలాగ జరుగుతూవ్రుంది:-- (వొచున్ననుంచి య. 

బారా ఎక్కడికీ కదలకుండా నేను నా ముంటోనే కాలశ్నేపం చెస్తూ 

వుంటాను, నాతో ఎవరెనా మాట్లాడి ఉనికిగాసీ, చర్చించడానికిగాని 

వసే నేను ఈశ్వర నార్థనము 3 చేసినతరువాత "నాళ్లకు దర్శన నమినాను, 

చర్లీయులలో (పబలియున్న పార బాటు వులిని నాం తాలను ఖండిస్తూ 

చశభావలో (వాసేటందుకు మిగతా కొదికాలాన్ని వినియోగిస్తూ 
వుంటాను. నేను ఎల్లప్పుడూ నాయింటిలోని చిన్న గదిలోనే కాలవ్నెసం 

చేస్తూవున్నందువలనూ, మాంసముగాని కోడ్మిగుడుగాని నా గడప 

లోకి రావడానికి ఏలు లేదని నేను నిపే. థించినందునలను, నేనుతి నే ఆహో 

రము నాకు తగిన బలము నివ్యనందువల్లన్యూ నాకు ఎప్పుడూ స్ో 
జబ్బుగానే వుంటూవున్నది. నా కొడుపులోనో, తలలోనో నొప్పి లేకుండా 

వున్నరోజులు బహుతక్కు_వ. నేను తినే ఆహారము వరిఅన్నమూ, 
కూరగాయలూ పళ్లూను. నేను ఇవితప్ప ఇంకొకటి తినకూడదు. 

ఈ బేశంలో తత్యబోధ చేసే మతాచార్యులూ, సన్యాసులూ ఇంకా 

కఠినమెన యమ నియమాలతో జీవిస్తారు. ఒక్క మెతుకు అన్నమెనా 
తిననివాళుకూడా వున్నారు. ఈ దేశం పజలు నానురొశ్సె తినడం 

ఎరగనే ఎరగను, ప్తక మద్యం; అనగా సారాయమును “మూన్ 

అనే క) స్తన్మపార్థన నిమిత్తంమ్మాతమే నేను వుపయోగిస్తున్నాన్ను. 

అన్నంకూడా వర్డిస్తె ఈ మనిపి. తినే ఆహారం ఎంత స్వల్పంగా 



(8) జగ ధురు త త్త బోధక స్వామి ర్ 

వుంటుందో ఊహించండి. అన్నం నర్గించ డానికి నేను సాహ 
సించ చేదు. ఇప్పుడు నేను పెట్టుకున్న నియమా లే, అనగా మాంసము, 

చేపలు గుడ్డు వర్గించడ మే నేను నిజమైన మతాచార్యుడ నని (ప్రజలు 
అనుకునే టందుకు చాలును. ఈ వు తేరం వాస్తూవున్న సమయంలో 

న్ జల్ | ౪ 

నేను ఉబ్బసం దగ్గువల వూపిరి ఆడక బాధ పడుతున్నాను, అందువల్ల 

దీనిని మెల్లమెల్లగా వాస్తున్నాను.” 

నోవిలీ ఒక బాహ్మాణవంటవాడిని . పెట్టుకున్నాడు. కూద). 
లై 

చేతి అన్నం తినడానికి సాహానింశేవాయకాకు.  నన్వ్యాసులంవరిలాగ కీ 

అతికు మధ్యాహ్నం _ నాలుగు గంటల వేళ ఒంటిపూట భోజనం చేసే 

విడు దినమంతా అతడు దేశభఇిషలను చదవను వాాయను నేర్చు 

కునేవాడు. అతను ఈ దేశానికీ రాగానే pO అరవం నేర్పు 
కోవడం ఆరంభించాడు. ఆరు నెలలలో, ఇతరులతో మాటాడేశ క్తి సంపా 

దించాను.  శెండేళలో (౧౬౦౫లో) అతడు మళీ శన దేశానికి 
వ్రాస్తూ అరవంలో మాటాడడంకం కె ఇటాలియను పోర్చుగీసు భాష 

లలో మాట్లాడడమే ఇప్పుకు తనకు కష్టముగా వ్రన్నదని వ్రాశాను, 

ఈ అరవభాష నాలా గొప్పదనిన్ని, అందమైన దనిన్ని కూడా 
వాళొడు. అతడు తమిళ గంభథక_రగ్గలలోనుంచి పద్యాలు చదువుతూ 
కథలు వుదాహరిస్తూ గాంథికమైన అరవాన్ని చక్కగా మాభాడే 

వాడని ౧౬౦౮ లో అయన తోడి మతాచార్యు డొకణు వా్రా పాడు, 

అరవం బాగా వచ్చిన తరువాత నోనిలీ తెలుగును, సంస్కృత 
మును నేర్చుకోవడం ప్రారంభించాడు. ఇంతవరకూ తె _వారెన్వరూ 

వెలుగు పౌగానేరు కో లేదు. మధురవా స్తవ్రుడై న ఒక (బాహణపండి 

తుడు నోబిలీకి ఈ భాషలు నేర్పడా నికి కుదిరాదు. ౧౬౦౫” ఏకి)లు 

౨౨వ తేదీన రాస్ట్రియాధికారికి నోబిలీ వాసిన ఉత్తరంలో తన పంతుల 

వారిని గురించి ఇలాగ వ్రాశాడు: “ఈ సద్బ్రాహ్మణుడు నాకు చేసే 

ఉపకారానికి తగినట్లుగా నొ కృతజ్ఞ్మ తను తెల్పజాలను, ఆయనవల్ల నేను 

సంస్కృతము, తెలుగు సేర్చుకోవడ మే గాక అంతకన్న అమూల్య 

మైన విషయాలను ఆయనవల్ల "తెలుసుకో గలిగాను, వేదాల 
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రవాస్యాలను ఆయన నాకు చెప్పాడు. వేదాలను వాయడం మహో 
పాతక మని బా)హ్మణుల వూహ. దానిని ఎంతో కష్టపడి పదిపన్నెం 
జేండ్లు పాఠము చెప్పించుకుని కంకస్థము చేస్తారు. ఈ విషయంలో 
నా 'గురువ్రు తన శంకలను మాని ఆ  సూకాోల నన్నింటినీ నాకోసం 
వ్రాసి నమ్మడు. అయి కే ఇది వాలా రహస్యంగా చెయాలి. ఈసంగ తి 

ఇతర బాగీహ్మణులకు తెలిస్తే వాళు ఆయన గు)క్షు వీకుకారు.. ఇది 

నేశ్చేటందుకు పాణభ యానికి కూడా తేగింవాలి ఎందువల్లనంటే 

పిందువులను _క) సవవుతంలో కలపాలంశే ఈ రహస్యాలు తెలి 
యడం చాలా అనవసరం.” ఈ విద్యను అభ్యసించడంలో నోవిలీ 
అమిత మైన పట్టుదలతో పనిచేశాడు, ఆఖరుకు క్షవరం చేయించుకుంటూ 
వున్న ష్పుడుకూడా పాఠాలు చదువుతూనే న్రండేవాడు. 

౧౬౦౮ లో నోవబీలీని గురించి ఒకడు వా సిన దానిలో ఇలా 

వుంది: “అతడు సంస్కృతం నేర్చుకోనడం మొదలు పష్రాాడు. అప్పుడే 

అతడు అభావను చదవడమూ, మాగ్గాడడమూ కొంతవరకు నర్చు 

కొన్నాడు. రెంకోళ తరువాత కకం డిశంబరు ౮ వ హోడీన ఆ 

భామను నోబిలీ బాగా అర్ధం చేసుకోగలుగుతున్నా డనిన్ని, ధారా 
భంగా మాట్లాడుతున్నా డనిన్నీ లెయిర్టియో | వాళాను. నోబిలీ మూడు 
భావలను పాగా నేర్చుకున్నా డనిన్నీ, వాటిలోని గుంటచిక్క లన్ని 

కూడా నేర్చుకున్నాడనిన్నీ,  మతాంతర్నులెన హిందూ దేశీయుల మత 
రహస్యాల నన్నిటినీ బాగా గ )హించాడనిన్న్, రా్రియాధికారిమైన 
రోన్ గారు ౧౬౧౩ లో వ్యాాశారు. ఈ భావలను కొంతవరకు అభ్య 

సించిన ఆర్చిదిషప్పుగారు కూడా నోవిలీయొక్క._ న శిసామర్గ్యాలనూూ, 

పాండిత్యాన్నీ చూచి అశ్చగ్య పడ్డారు, 

శో 

తేషజము_-పటాటోపము 

ఈ తత్వ వేళ తచుట్టూ ప్రజలు గుమిగూడడం పాారంభమెనది. 

కొంద రీయనను గొప్పవాడని పొగడడం | పారంభించారు. ఈయనను 
చూడాలనీ ఈయన చెప్పే సంగతులు వినాలసీ కొందరు ఈయన 
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యింటికి పోవడం పారంభించారు. “ఈ కొ _త్తృస్వ్యాములవారు ఎక్కడ 
నుంచి వచ్చారు ఇతనిది మేకులం? ఈయన సిద్దాంతా "లేమిటి? 

బీవితవిధానం ఎలాంటిది?” అనే సంగతులన్నీ తెలుసుకోవాలని 
ముధురాపుర జనులలో చాలామందికి కుతూహలం కలిగింది. హిందూ 

"బీళపు స్వాములవార్ల పద్దతులను నోబిలీ బాగా ఎరిగిన వాడైనందువల 

ముదట తన యంటినుంచి బయటికి పో లేదు. చూడవచ్చినవారితో 
వాలా మితభాషణం జరివేవాకు. నోబిలీని చూడడానికి ఎవరెనా 

వచ్చినప్పుడు “ఇప్పుడు సమయంకాదు. స్వాములవారు సమాధిలో 

ఉన్నాిరనిగాని,  “నిష్టలో ఉన్నాగరనిగాని ఆయన నిష": చెప్పే 

వాడు, ప్రజలలో కుతూహలం అమితమై పోయినతరవాత - చూడ 

వచ్చినవారు ఒకటిరంకుసార్లు దర్శనంకోసంవచ్చి తిరిగిపోయిన తర వాతే- 

నోపిలీ దర్శనం ఇచ్చేవాడు. | “అయ్యరు” గారితో మాట్లాడడానికి 

నచ్చాము, చూడడానికి ఏలొాతుందా ” అని వచ్చినవారు అడిగి తే 

నాలా సేపటికిగాని దర్శనం ఇచ్చేవాడు కాయ. ఆఖరుకు వారిని 

లోఎలికి రానిచ్చినప్పుడు జేగురురంగుగుడ' కప్పివున్న ఎత్తేన ఒక 
వేదికమీద ఆయన పద్మాసనం వేసుకొని కూర్చుండి వుండెవాడు. 

ఆయనముందు అలాంటి కాహాయరం౦ంగుబట్ర యింకొక టి పరచిన్రండేోది. 

దానికిదిగ్గరగా ఒకి వాస నవుండేద. ఆయనను చూడడానికి నచ్చినవా 

రందరూ వేముల తి ఆయనకు నమస్కరింవా లని అక్కడివారు చెప్పే 

వారు. ఎంత గొప్పవారె నొ, రాజోద్యోగ్నులెనాకూ డా ఆయనకు 

అలాగ నమస్క_రించేనారు. ఆయనకు నిష్యులు కాదలచినవారు ఇలాగ 

మూడుసార్లు భ క్రితో సమస్క_రించి సాప్లాంగ పడి మొ) క్కే_వారు. 

ఈ సంగతులను ఫిగోరా (Figuorca) వ్రాశాడు, 

ఈ ఐరోపాదేశపు స్వాములవారివల్ల కొన్ని సంగతులు వినాలని 
మధురరాశైన ముద్దు వీరప్పనాయకునికికూడా కుతూహలం కలిగి తేన 
దర్బారులో భా”లాసారు అన్నాడట, అంతట నోభిలీని బాగా ఎరిగినవా 

రొకరు ఈ సన్యాసి తనకు ఛ్రీల ముఖం కసటడుతుంబేమో నని తన 

యిల్లు వదలి బయటకే రాడని అన్నారట! ఒక్కమామైనా ఏథిలో 
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డవకుండా ఇలాగ ఒక సంనత్సరంపాటు నోబిలీ శకాలవ్నేపం చేసే 
టప్పటికి ఆయననుగురించి పిజలకు గౌరవం కలిగింది. తరవాత 
ఎప్వువైనా ఒకమాటు ఊరిబయట దూరంగా ఉన్న తన పెద్దయింటి! 

ఒక పలకీలో నెక్కి పోయేవా డు. అప్పుడు ఆయన సలక్రీముందు ప 

లను తొలగమని కేకలు వేస్తూ చోపుదాగు పరిగతే వారు. కొన్నాళ్ల 
తరవాత నోవిలీ ఈ భీపజమంా కట్టపెటి సామాన్య స్వాములవారి 

లాగనే ఒక కాపూయాంబరం ధరించి టక పెన పొడుగుపాటి దండము 

చేతపుచ్చుకొని ఇదరు బా)హ్మణ శిష్యులు నెంటరాగా కాలినడకనే 

బయలు చేరాడు, 

మొట్ట మొదట. ఇలాంటి. భేషజను చూపించాలని నోనిలి 
అనుకో తేదటగాని వ ఒక్ శైవ “పంజారముి 

ఆయనకు ఇలాగ సలహా యిబ్బాడట “క్రీవలమూ | మిావట్హుకు మోరు 

తరించాలంకు మూ శే మూరుమూలప) దేశానికో పోయి. దిగంబరిగా 

వుండవచ్చును. కాని ఇతిరులను తరింప పజెయ్యాలని క 

మో రంటున్నారు. గనుక మోరు పటాటోపం కనబరిచితీరాలి. నిజమైన 

విరాగి పట్టు ఏ-తొంబరాలనూ, గుర్ల పీలిక లనూ, భాగ్యభోగ్యాలనూ, 

డార్మి ద్యమునూ, మానావమానాలనూ ఒక శవము వహించెటట్టుగా 

నిరిపృతతో భరించాలి” అని అన్నా౫ట, 

అ పండారము ఈ సలహా Sse ౧౬ ౦౮-వ సంవత్సరం 

మధ్యలో నట. అంతకుపు- స నొవలీ యింకా వోర్చుగీసు ముతా 

చార్యుల న నల్లదుస్తులనే నస8ంచేవాగటు "బడిని లనె పేలుగువారి కటి 

బాలా అసహ్యాకి రంగా వ్రన్నన పిమ్మ్యు. “నిసి అపివేసి ఈ చేశంలో నుత 

. గురువులు, స్వాములు ధరించే దుస్తులన వూరుకూడా. ధరించవలసిన 

దనిన్ని ఆ తెమిళ శే వుడు ఆఅయగణు గటుగా చవాాడటు, మోరుమా[తం 

తరించాలం టి మోయిష్టంవచ్చిన దుస్తులు వేసుకొననచ్చువుగాని మిరు 

ఇతరులకు ము క్రమార్షాన్ని బోధథించడల-చుకుని శ్రిమ్యలను ఆక రించ 

దిలచుకుంశు మగు సాధ్యమైనంతవరకు ఈ 'దేశాచారాలను అవలం 



జగద్దురు తక (బోధకస్యామి 6] 

బంచాలనికూడా అతడు అన్నాడట. ఆంతట నో సులీ ఒక స్యాముల 

వారిలాగ తయా గే నాడు. 

లెయిర్టియోగారి వ్రత, రంలో నోబలీ దుస్తుల వర్లన కనబసుతూ 

వుంది, ఈయన. ఒక. పొడు కున poets ధరించి 
ఒక కాహాయపు ఉ త్తరీయాన్ని కప్పుకునేవా ;: అ రంగు గుడ్డి 

తోనే తల కొక తలపాగాను వ ఫ్క్రు ప్పానకోల్గో 

తొడుగుకునేవాడు, ఇంబేకాదు. ఈ దేశంలో చావా లగా 

శుతి)యులూ ఉపనయన౦ళో కరర ఆ తిరజం చముల వంటిని 

మూడు బంగారుపోగులూ, గెంతు నెండపోగులూ గల టీ తరజం దెము 

లను వేసుకొని వాటిమధ్య మెడలో ఒక నిలువనుకూడా ధరించేవాడు. 

దీనికి ౩) సవమళతానికి సంబంధించిన ఒక అంతరార్థం వున్నదనీ అన 

పెడు, కొన్నాళ్ళ నతర వాత a ఇలాంటి “జంచెము వేసుకో 

నక్క_ర లేదని నోపిలీ దానిని విసర్తించా"' 

వ్ చ 1 వే దాంతము 

నోబిలీ చేసే మతబోధ, పిచారము, వాలా చితి9ంగాన్రుం శని, 
పింందువ్రుల మతగ)ంథాలలోని కథలలోను సిద్ధాంతాలలో ను తస 

కుపయోగించే సంగతులు తీసికొని నాటినిటై మ మేతబోధ చేసే వాగు, 

ఈ హిందూ దేనీయులకు నాలుగు వేదము త ననిన్ని, అందులో 

ఒకటి పోయినపసిన్ని నోవీలీ విన్నాడు. ఇప్పుడున్న వేదాలలో | బహ్మ 

విను మహేశ్యరులనుగార్చి చెప్పబడిన ననిన్ని, నాల్లవడానిలో కేన 
లమూ మోత్తమార్ష మె వివరింపబడినదనిన్ని, కేవల మై ఇప్పుకున్న 

వేదాలవల తరించ లేరనిన్ని, అ నాలుగవ వేదమును ఉద్దరించగల 

బుదిమంతు డెపంఢూ లేడని కొందరు అనుకుంటున్నా రనిస్ని ఏసు 

ఈ పదిలు మోాతవమార్షమును వాంఛినారు. అవవారాలకు పాయ 

ని తొలను చేసుకుంటారు. దానధర్మాలు చేస్తారు. తమ నగహాలకు 

అతిభ క విశ్వాసాలతో Su అందునల్ల ఏరినమ్మ కాలను 

పురస్క_రించుకొని నోబిలీ పనిచేయదలవా +. తాను మోత.మార్ష 
మును బోధీంచడాసికి వచ్చాననిన్నీ, తము బ్యౌహ్మణులు పోయినదని 



62 కథలు గాథలు 

చెప్పు నాల్లవ చేదంలోని మతధర్కాలను గురించి వారికి బోధించ 

డానికే తాను చేశంగాని జేశాన్నుంచి ఇంతదూరం వచ్చాననిన్ని 
చెపుతూ నోబిలీ ప్రజలకు బోధించడం పా్రరంభించాడు. 

-ఈ గ్ న వు. స్తవమతప)చారము అతి చమత్కారంగా 

వన్న దనిన్ని, తాను ఒర) సవులుగా చేయదలచిన ఈ హిందువుల మతే 

వి శ్వ్యాసాలలోనూ, విదాంతాలలోనూ గల గట్టి ఘట్టాలనూ, టాటా 

అఉఅనూకూడా ఈ న నోబలి ఎంత భాగా (గహాంవాడ్ దీనివల Aira 

తెలుస్తూవున్నదనీ మాక్సుమూ లరుగారు |వాళారు. 

“ఎకో్పోడన్ అనే ఖు స్తకంలో తేన ప్రచా పద్దతీనిగురించి 

నోబిలీగా శే ఇట్టు వాళారు, “హిందువుల జేవుళ్ళు పనికిమాలీన వా రెనా 
వారిని దూాషించకూడదు. ఆ ప. దూప, చె దానిన | 

లాభం కలిగాటందుకబనులు నష్టం కలుగుతుంది. ఒక గదిలోనుంచి 

చీకటిని తోలగింవాలం కు చీపుళ్లు పుచ్చుకొని దులిపి కాలం న్యర్థపరు 

సామా? ఒకదీపం నెలిగిస్తాము. "చీకటి దానంతట అబే మాయీసూ 

తుంది. స్నే హూంవేత క 9 స్తవేతరుడి హృదయాన్ని అకర్షింవాలి, 

ఆతనికి మనయందు భఖ కివి శాా సాలు కలుగ చెయ్యాలి. తరువాత అత 

క్రి సత్య మనే ద్న్వెను ఇవ్యాల్. అంతట విగ)హారాధనమనే అంధ 

కారము చిక్కులు లేకుండా మాయమాతుంది.”) 

ఇంకొక ఉ తరంలో తాను చేసే బోధను నోబిలీ వర్లి ౦చాడు, 

“నా దగ్గిరకు వచ్చినవాళ్తకందరికీ భగవంతు డొక్క_డేననిన్నీ, ఆయన 
శే) సవులన మ్మే మూడుమూర్తులలో సామా తొరంఅనుతున్నా డనిస్నీ, 

ఆయనఅనంతుడనిన్నీ, భూమండలమును మనుష్యులను సర్గ జంతువు 

లను సృష్టించిన వాడనిస్న్రీ మానవులను రక్షీంచేటందుకు మూనవ శరీ 

రాత్మలలో ఒక దివ్య కన్యాకుమారి కడుపున పుట్టినాడనిన్నీ, ఇలాగ 
పుట్టిన అవతారమూర్హి వసుక్రీస్తు అనిన్నీ, ఇతడునిర్వి కారుడనిన్ని, 
మొనవ్రులపాపముల నన్నింటినీ తాను భరించిన రశ్షుకుడనిన్ని చెప్పి 

అ మత ధర్మాలను బోధించేవాడు. 



జగద్గురు తత్త (బోధకస్యామి 68 

“ఈ మతధర్మాన్ని స్వీకరించే వారెవ్వరూ తమ కులాచారాలను 
వదలుకో నక్క_ర లేదు. ఇంకొక కులంలో చేరనక్క_ర లేదు. తన కులా 
వారాలకు విరుద్ధమెన ఏపనిసి చేయనక్క_ర లేదు. భగవంతుని సాక్షీ గా 

ఈ పవిత్ర మలేధర్యము అన్ని వర్గాలకూ అర్గ్ష మైనది. బా)వ్మాణులు 
తుత్సియులు మొదలైన పీజలందరు లౌకిక వ్యవహారాలలో ఈ చేళఫు 
రాజైన మహానాయకుడి ఇాసనాసికి ఎలా లోబడివుంటారో ఆధ్యాత్మిక 
విషయాలలో మానవులందరికీ పృభువై న భగవంతుని ధర్మశాసనానికి 
అన్ని కులాలవారూ, అని న్న తరగతులవారూ లోబడివుండాలి. ఈ 

"దేశంలో నం. జుిుషులు, సన్యాసులు చెప్పే థధర్కాలనే నేను 

కూడా చప్ఫుతున న్నాను. ఈ వ "కేవలము అస్పృక్యులకూ", 

పరంగీఒకూ? అర్హ మైనవని గ పశ ఎయు చ ళా 

చేస్తునా న రన్న మాట. అన్ని కులాల క ఛభగనంతుడు 

పీభువ్రుగనుక ఆయన ధర్మాన్ని అందరూ శిరసావహింవాలి. ఈధర్మా 

నికి లోబడినందువల ఇంకను ఉన్నతమైన స్టోని చెందని ఉన్నత కులము 

లేదు. తన పవిత్రతను అవంతయెనా తగ్గకుండా ప్రపంచంలోని అన్ని 

కులాలమోాదను, వస్తువ్రలమిోదను, సూర్యరశ్మి యెలా (పసరిస్తున్నదో, 

ఆది బాాహ్మణులను అపవిత, పరచకుండా ఎలాగ తేజస్సు నిన్గున్నదో 

ఈ ఆధ్యాత్మిక నూర్వగ ని న్ని కూడా మనుమ్యులందరి] తన పవిత] 

ధర్మాన్ని, పవిత్ర తేజాన్ని ప “సాదిస్తుంది* అని నోబిలి ఉద్భోధించే 
నాగు, 

న 
ఉపన్యాసధోరణి 

నోవిఏ చేసే ఉపన్యాస పదతికూడా చాలా చిత ఏంగానూ, 

"బేఖీయంగానూ వుండి నో తల మనస్సులకూ, హాదయాలకూ బగా 

నా. టు ఫుల వనన గోనిలీ తాను స స్యయంగా చక్కని పద్యాల సెన్నో 

రచించి వాటిని ప. ౦గా చదివేవాడు. ఈ చేశంలో మతఫర్మా 

లను, పురాణాలను చెప్పేవారి పద్దతిలో ముందుగా తాను చెప్పు 

దలచిన మతధర్మాన్ని గురించి ఫావగర్భితమెన ఒక సూతాన్ని చెప్పీ 

దానికి వ్యాఖ్యానం వెప ఎడంలో అనేక గ్రంథాలలో నుంచి, తన 
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స్యంతకవిత్యంలోనుంచి కోకాలూ, పద్యాలూ, కథటూ గొథలు ౪ 

వివరిస్తూ ద్రవె మొన ఉపన్యాసం వేసేవాడు, మంచి విచశ్రణ 

జ్ఞానంతో తప్పులు నెదక డానికి నడుముక ట్టుకుని కూర్చున్న వారున్న 

సభలలో ఈవిచేశీయు శొక సంవత్సరంలో నే చేశ ఫావ as 

తనపాండొత్యాసికీ ఇ పొజ్బానానికీ సభవారు ఆశ్చర్యపడే టట్టుగా ఇంత 
nn అనర్షళంగానూ పన్యసించ గలిగాడం'కు అతడు 

గొప్ప ప్రతిభాశాలి అసకతీరదని ఒక గంధక ర వాశాడు. 

భూ త వె ద్య 0 

వోనిలి on ఆయన నవ్వ లున్న్నూ ఏసుకిస్తు నీిటువను 

me క]! సనపూజలోని వితో్రదకాన్ని " మంత్రతీర్గం 

గానూ వుసయోగించి జబ్బుపడినవారికి భూతవైద్యం చేసి కుది ర్న 
తంత్రం ఒకటి పాోరంభించారు. ౧౬౦౭ లో ఒక అడమనిషికిన్ని, 

౧౬౦౮ లో ఒక మహా హమ్మదియునికిన్ని ఇలాగ దయ్యం నదలి 

సోయిందనిన్ని, పొతూవున్న భూతము నోఫిలీగారి ప్పభావాన్ని ఉగ్గ 

డంచిం దనిన్ని ఫొదరీల ఉత్తర | పత్యు తరాలలో త. 
ఒక మాటు ఈ నోటరీ యేలాటి వాడని ఒక దయ్యాన్ని. ఆయన 
నివురండు అడుగగా అతడు నాలా శక్తులు గలవాడనిన్ని, ఆయన 

బోధించే ధర్మాలన్నీ నిజమైన వనిన్ని దయ్యం చెప్పినదట. ఈయన 
దల పెట్టిన కార్యానికి మొదట విఘ్నాలు కలుగుతొ యనిన్ని, మూడే 

ఖలో జయం కలుగుతుం దనిన్నికూడా చెప్పిందట, ఇలాగ భూతివై ద్య 
తంతా)లు జరపడంవల్ల మధురానగరంలో ప/జలలో నమ్మకం కుని 

నోనిలీగారి ప)భావాన్ని గురించి విపరీ*ంగా చప్పుకోవడం పారం 
ఫించారు. మధుర రాజసభి లోకికుడా ఆయన ఖ్యాతి పాకింది. అచేకు 

లైన పృభువులు ఆయనతో స్నేహం చెయ్యడం పా)రంభించారు. 

ఫలితాలు 

ఇలాగ వేషధారణ చేసి కపట గాటకమార్లం దారా ఏసు 
కృస్తుసేన చేసే పద్దతి త్వరలో నే సలపదమైనది. ఈనోనిలీ తన జీవిత 
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విధానం వల ల్ల గర్విష్టులెన బ్రాహ్మణుల హృదయాలలో సంచలనం 

పుట్రంచి వారిని ఆకలి [సకస అందువల్ల వా రీయనను చూడడానికి 

రావడం కం. భగనంతుణ్న గురించి ఆయన చ. సంగ 

తులను శ్రద్దతో వినడము కూడా పారంభ మైంది. అం తేకాదు, 

అందులో కొందరు భూమిమోాద | పణమిలీ ఆయన పాదధూళిని శిరస స్సున 

ధరించేవారు. ఇ త నాగా తత్యబోధ చెయ్యగలవా డింకొకడు లేడని 
వేనోళ్ల ఫొనగిజేసాలు! * (The Aravidu Dynasty- The Rev, H, Heras 

Chap. XVIII pp. 362-396) 

ఫోవిలీ వేసిన పథకం పారడానికి చారి ఏర్పడింది. అంతట 
అతమయ హాందువులను బహిరంగంగా కై) స్తవవతంలో కలపడానికి 

క ఒక హిందూవమతగురువుతో నోబిలీ ఇరవై రోజులు- 
రోజు మే దారు గఇంటల-చోవ్వున శాస్ర ప్రచర్చచెసి వాదించి ఆఖరుకు తన 

మ, తౌలను ప ఎ జయభేరీ వేయించి ఆ గురువును కస్త సవ 

వోతంలో వలివాడట. తనకు అను సుగుసంస్కృృృతేములు గే నేర్పిన _బొహ్మాణ 

గురువునుకూడా మతంలో కొలీపాశు. అంతట  ఒకరితరవాత ఒకరిని 

షరాలామంటను మచంలో కలవగలిగాహు, (బాహ్మృణులు రాజులు, 

రాషోటో స్ట్రగులు, థా స్త్రజొలు, నాయకులు, గాప్పకులాలవాదు, సంప 

నరు లం: అతు డి పసి రకవచు చ తిధణో పాయం చప్పుమని -వేపుకొ నేవారు. 

జేథంలో చల నొప్పు; సొన (సఖ్యత ఇంది వజయనగర చక్య)వర్వుల 

వుద్య్యూగులలో వె వెస యెన దుంటచ్చినాయకువ సకరూూడా ఈయనకు న్మ్యుడు 

కావాలని కూ హలపచాదుగాని "రాత్రాాారిక కోపంవస్తుందని వూరు 

కున్నాడు. : 

కాస్త సవవుత౦ అతిత్వరగా వొంవీంచింది. హిందూమతం కొద్ది 

రోజులలో న నశస్తుందా అని చాలామందికి తోచింది. దేశమంతా 

గగేలుపుట్రింది. నోబిలి చేసిన ప్ర'చారంవల్ల _బౌహ్మణ ఫురోహి తుల 

ఆదాయం పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. _నతాలు పూజలు చేసే వారిచ్చే 

దశక్షీణలు తగ్గిపోయి. సవి. హిందూాసాంనుల వారికి ముడుపులుకూడా 

తగ్గీపోయినవి, ' అందునల్ల సనాతన ధర్మ పరులందరూ కళ్ళు తెరిచారు, 
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నోబిలీ కట్టిన క) స్తనదేవాలయంస్థలలి తనదని మధుర 'బేవాలయం 
(పథాన అర్చకుడు తగాదా పెట్టినాడు. అంతట ఈనోబిలీగార కై) స్తవ 

[పదారానికి వ్యతి"కేక ప్రచారం [(వారంఫై మైనది. పా ర్మెక త్తీయనే 

(శీమంతు డొకకు నోబిలిగారికి సహాయపడినందువల అప్పటికి నోబిలీ 
గారి కై) స్తవ చవాలయానికి ఆపద తప్పింది, ఈ పార్మెక తి కై) స్తన 

మతంలో కలియకపోయినా నోబిలీగారికి పాపకుడుగా వుండేవాడు, 
ఇంతలో నోబిలీగారికి ఇంకొక తవాయి వచ్చింది. చాసివల ఆయన 

మత పారం క ట్ర పెటవలసివచ్చింది. 

లో 
ణా! 

ఆశ్యాసాంతం 

ఇదివరలో మధురానగరంలో కే) స్తవమతే ప)చారకుణుగా 

ఉన్న ఫర్నాండోజ గారికి ఈనోబినీగారు అవలంబించే | పార పద్దతులు, 

చర్యలు క) స్తవధర్మాలకు విరుద్దంగా వున్నట్లు + తోచింది. నోవీలీగారి 
కొన్ని చర్యలు ఇొలా అసహ్యాకరంగా తోచి మందలింవా. .గాని 

లాభం శేకపోయింది. అంతిట అతను వఎయభథికారులకు ఈ చర్యలన్నీ 

వివరించి ఇప్పడంనల నొబలీగారి పవ గన బాగా లేదసీ మెయధికారు 

లన్నారు. గోవానగరంలో ఉన్న పోర్చుగీసు స్తన మతాకాధిరులరు 
నోబలీమిద ఈర న్యా భావముకూజ' కలిగింది. వ స్త్వవమతింలో కలిసిన 
పాందువులు తు వూర్వపు వంత వా రాలస్ని అవలంబంచవ చ్చు నని 

వోబిలిగారు అనుజ యి చ్చనందువల ఇ/స్త్వవమతిం దురావారాలకు 

ఫుట్టినిలుగా మారినదనిన్ని, ఈ వుతాన్ని గురించి పపంచంలో చాలా 

అపఖ్యాతి కలిగినదనిన్ని వాంన్నారు. (౧) ముఖ్యంగా నొవిలీగారు 

పాాందూ "స్వాముల వారిలాగా “జగద్దురువు! అన పిరుదును 'తాల్చ్బషము; 

(౨) తాను పరంగిని కానని చప్పి సటించడము; (3) పాందువ్రుల 

మూాథ విశ్యాసములను సూచించ. పరిధావను 'వేదాంతసూ తము 

లను, మాటలను వ్రుపయోాగించడము; (రత తనమాటలు విశ్వసించి 

హస్త సవమతంలోకి లిసిన హిందులవును వారు పూర్యాణచారం | | పకారం౦ 

వ్రుంచుకునే జుట్టుపిలక లను నవృుంచుకొ"న సనమ జం వములు వ్రంచుకో 

నివ్వడము, కుమా ద గంధాత్షతలు మొద్నలెన బొట్లు పెట్టుకో 
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నివ్యడము, అనేక సందర్భాలలో స్నానాలు స. సిన్వడము, ఇంకా 

హిందూవన్హాశ మధర్మాలయందు అన దినుంచీ జరుగుతూ వస్తూవ్రున్న 

ఆచారాలను అవలంవించ నివ్వడము. ---ఇవి “క ౨ స్తవమత ధర్మాలకు 

విరుద్దమని నిందించారు. 

యన చెప్పిన విధంగా నొ నొవిలీగారు ౫ ౫ సంవత్సరాలు ప్రచారం 

చేసీ DE స్ప్తవచుతం వ్యావిస్తూవున్న స్థ సితిలో పెయధికారులు ఆయన 
జే ప్రచార విధానాన్ని నిపే .ధించాను. అతనో కొనా. శ పని 

మాన్పించి తెరు వాత తక్కిన ఫన్ వనీలలాగనే పీచారం 

చెయ్యమన్నారు, వోలు పక కష్టవుం త” వృధాఅయి ౦ది. 

— వమతప)చాఠకులు ఈ క "a శంకా మాని Re పనతుల 

స (ప్రవ. రించజం పొర రంభించాగు. మళ్ళి పరిని పరంగీలని పిచంగా 

వాడడం పారం భ మైనది. ముదుఏరి ప్ప గ 'యకుని రాఃక కాలంలో 

క గ పూలను ముత ముం డైర్గతద ని సస్ఫూట్లు | వొాఖొదు, 
(ra 

th ఈ Oy 

ముద్తువ్రజ సు చనువాత మహః రాజనూన్య రాజకీ) తిరువముల బె "ది 

సాయన అయ్యలుగారు వుధుర రాజ్య్యూనిన రానే గోశు. ఆయన పూ భి 

న్్ యు కకం లో జరిగినట్టు 8 కొనబకుమోనుంది. ఈ తితుములనాయ 

కుకు విజయనగర సామ? )జ జ్యంలోనుంచి AEA NEE స్యతంత్ఫుడై పరి 

పాలింప సాగినాకు. చేశం శాంతంగానూ, సుభిక్షంగానూ వున్నది. ఈ 

సరికి రోమునగర కే కస స్గవాధికారులు తనపట్ల కొంత శాంతించియుంటా 

రని రాబర్థో డీ థ్ కోవెలీ గారు కోపించి ౧౬ స్ లో తన పాతపదవతిలో 

మళ్ళీ 3 3 so) సవమతిపువారం చెయ్య డానికి ఫూనుకొని మధురనుండి 

బె హా . ఇతడుమొదట తిరుచునాపల్తి, శండమంగలము, సేలము 

మొళలై న వా9ంతాలకుపోయి కొందరిని మతంలో కలిపాడు 

శై సవవ ఎవింప వయం డాని! మధురలో కె) సవమతాన్ని వ్యావీంప చెయ్య జ నికి బ్రాహ్మ 

ణులు ఆటంకాలు కలిగించడం ప్రారంభించారు. మధుర సనాతన 

ధగ్యానిక్ ద్వుంగావున్నందువల్ల అతవు మెల్లిగా తిరుచునా *పల్లీమొద లైన 
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౫ ంతెలలోనే గటి పిచారం చేశాడు. ' అక్కడకు డా సనాతనులు 

పీరిని బాధించారు* అంతట మిషనరీలు అడవులలో కలరులనే అనాగ 

రికుల గా)మాలకుపోయి స్రచారం సాగించారు, 

ఫోవిఫీ ఇలాగ మొ గంమోద నల గ రెండేంకు ఈ మధుర 

జిలాలో ౩ స్త్వవమతప చారం చేశాడు, అతని ఆరోగ్యం పూ గిగా 

ఫడ్డిపోయింద్. 'అతనిదృష్టి త్వపోయి గుడివాడ పోతున్నాడు. ఈస్థితిలో 

కొంచెం చని ప జేశానికి పంపి తే అతని! ఆరోగ gos క 

నని ౧౬౮౮ ఆ సాంతంలో మిషనరీ అధికారు లతనిని సింహళానికి 

పంపించారు. కాని అతడు అకడ నిళశ్యాంతి తీసుకునే a బదులుగా 
తన మామూలు + పద్దతి ప పికార మే కిన నియమాలతో జీవిస్తూ మత 

పీచారం వేస్తూనే 'వచ్చినలందుస్న] ) ఆరోగ్యం కలగ లేదు. అక్కడ 

కూడా కొందరను అతకు మతింలోకలివా* స. అందున అతడు మొద/ 

నుంచీ పనిచేస్తూవున్న పి బేశాలన్నిటికీ మూరంగావ్రుండేటట్లు వన్న 
పట్నంలో మైలాపూరికి విశాంతికోసం పంపించారు. అక్కడ ఇతడు 
తన స నలుగురు బ్రాహ్మణులతో డక గ మ్య) 

యింట కొన్నాళ్ళు , కాల శే పంచేశాడు. ఇంతలో నోలకొండనవాబుల 

సన జస దండయా తెలనల్ల చెన్న పట్నంలో రాజీయ పర్మి నులు 

అల్లకల్లోలంగా వున్నం దువల అధికారులు మి అతనిని ఇంకొక "నోటికి 

మార్చారు. లల్లి స్థితిలో. ౧౬౫౬ లో ఈ ష్. “వమ తాచార్యుదు 

స్వర్షస్గు డే దజేనాడు, 

నోవిలీ అరవంలో వాాసిన తొమ్మిది గొప్ప గ్రంథాల తాఫ 

పత్రసంపుటాలు ౧౬౬.౦ లో క నబడవి. (M తరత District Mannal 

(1868—]. H. Nelson, Part 11 Bp 116— 120, 127. 160-161 
180-181) 



౬. వీతారాముల శావము 

“దేవాలయాలలోని విగ్రహాల నగలను ముట్టుకుం కు ఘోర 

మెన శాపం తగులుతుంది. ఆపాసఫలాన్నీ వంశ పారంపర్యా అనుభ 
ద. ల 
వించవలనివన్సుంది.”” ఆని భారత చేశాన్నివలే మొగలుచకవ ౩ 
శువ్నయరు అనే ఫ్రెంచి చేశీయుడితో అన్నాడట. ఈ మాట 
శువర్నియరు విషయంలోనే గుజువ్రుఅయింది. 

శువర్ని యరు 1028-66 మధ్య అయిదుసార్లు పాంందూ దేశానికి 
. (ong) 

వచ్చి దేశమంతా తికిగిమా శా శ, శునర్నియరు వ|జాల న్నా పారం చ 
సు a 

చేసి బాూలాసామ్ము ఆఅఎంనవాడు. ఎక్. డనినా అఫూవ(మెన వడిం 
టం హో - రా ప చీర. లో 

వున్నదం క యెలా గానా దాన్న సంపాదించాలని (వయత్నించవా bea 
న స క (౬ యో లన [| హా భార్ అ 

ఇతయ మొ"*.లుచపె )వ రి చయ అంనాదించి అయసతో వళ్ళి హిమా ఖే | 
య పర్య తొలలోన్రంజ న జపుగనులుమాశాను.. అవ్వుకు షృక్రన ౫ 

an ర hihi 

శావర్నియగుక్*క మహావ్మజూన్ని బహుమానంగా ఇన్నా. ఆ సమ 

యంలోనే చ్మగన గి ₹శవరి యరుకు బర్మా నజంవంగతి ఇలాగసి 
కన మ నం | క ae పు. | ప ఆ 
చవ్వూడు, క వస “వస రాన్ని వున్న పగను అనే సగరంలో ఒకి 
న్ oa మో వ్ జ లో న న. 

పురాతన పవాలయంలో ఒక గొప్పు స్ఫటిక ౦లో నెక్కిన నతా 

రాముల వ్యీగహాలు వున్నాయి. అ ప్మిగహోల మెడలలోను వఖసలాల 
ఇ న థి 

మోదను భభ కులు సమర్పించిన అనేక అమూల్య రత్నాల ఆభరణాలు 

వున్నాయి. వాటిలోకలా అందమెనద్ అపూరంపానన్ ఒక వ్యజం 
ణం వె అప 

వున్నది. అగి కెండువేల సంవత్సరాలనుంచి ఆ వ్మిగహాలకు అలంకా 
( న్నది యో పు "0 జ గ్రామ కో యన | నినున్ గంగావున్నుది. దానిని పూర్వ క మరిత యెన [(బీస్పన్ 

భరించేది. ఆ విల ఆతతాొయులవల బలనన్మరణము నండినది. చినిఫూర 
స Nae రు 

చరితెనుగురించి యింక ఏమి తెలియదు.” అని చృకొన గి చెప్పాడు, 

మ A ల క 

ఈ మాట వినేటప్పటికి ఎలాగో నా ఆవ జాన్ని అపహారించాణని 

శువగ్నియరుకు కోరికకలిగింది.  అతకు ముందుగా మండ లేపమ్నుం 

నెళ్ళాకు. పగను చాలా నుగమమైన ప్ర చేశంలోవ్రుంది. అక్కడికి 
ల్ | టు _ 
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వెళడం చాలా కస్టం. అయితే కెర్నియరు. ఫ్రెంచి జేశాన్నుంచి 
నచ్చిన ఒక గొప్పదొర అనిన్నీ, హిందూదేశాన్ని వలే చ్మకవర్తికి 

స్నేహితుడనిస్నీ , అతని _పఖ్యాతి అతనికం'కె ముందుగానే పాకినందు 
వల్ల అది సాధ్యం అముంది. అతడు గమ్యు స్థానానికి దగ్గరికి వచ్చినకొద్దీ 

వాలా దాతృ” రం కనబరుస్తూ దానధర్మాలు చెయ్యడం (పారంభిం 

వాయు, తనను ఒకో న అని అందరూ అనుకోవడం మొదలు 

చెప్పారని శువర్నియరే అన్నాడు, 

వి దేశీయుడిని - అంకులో bs సు. ఆ ప 

బభంగా రాని: సంగం కునర్నియరుూసు ప్రి సులభంగా లభ్య 

మై ది చేనాలయంలో కాలు పె ప. త ఎంతో భక్త 

పరుడిలాగ సాస్టాంగప మ ప్రక 'సమస్క_రించాకు, ఈ నీ తొరాము 

అను మూడ శ్రేక కళ్ళ మిరు మిల్లు క మ్మినాయేమోా అనేటట్టుగా తన 

అర చేతి శేళను కళ్ళకు అ అశము కొని ఆ వేళ్ళసందులనుంచి తాను 

అపవారించగల చిన అస్టూ ర్వ న 0 ఎక్కడవుందో క్సె వి కాము, 

న్ 

తన గాశయొక్క_ సంత క స్థతేగ్ని వొతబడేనరకు * యా 

పగనులోనుండి | స. పత ఆ. మధ్యాహ్నమూూ, నాత్రికూడా 

'చవాలయంలోకి వెళ్ళి నీ నతారాములను rs హా “ 

డా ఒక రతాస్న బహుమానం యిన్సో వాడు, అ రాళ్లు ఎక్కు 

విలునై నవి కాకపోయినా అర్బ్చకులకుమూత 0 అతనివై న వవాలట్రా 

గొరనం కలిగింది. 

ఐడోనాటిరాతి వెన్నెల లేదు. అందువల కువక్నియరూ అతని 

అనుచకూటూ (పయాణానికి సిద్ద పరచిన స పం ఎవరూ గమనించ 

చేదు. మొదట పగనుకు వచ్చేటప్పు ఏడు. వేసుకొన్న తెల్పి దుస్తులను 

తీసి చేసి పీళ్ళు నల్లటి. దుస్తులు భరించారు. అ౧దునల్ల నశ తాలవెలురు 

పళ్ళపై న పకి గురు తెలుస్తుందనే భయంలేదు... హఠాత్తుగా 

ఆ రా వివేళ ఇంత పొద్దుపొయ్యే వరకూ ఇంకా ఆ 'దేవాలయంలో 

దిగబడిన వ అర్చకునిదో, చేవకోనిదో ఒక్క కేక వినబడి మళీ గొంతుక 

నొక్కి నట్టు ఆగిపోయింది. ఆ గుడిలో రాతి చపటామావ సాధాళ 
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ణంగా పడుకునే చిచ్చగాళ కు ని భంగమై ఒకమాటు ఇటూ అకు = 

కదిలారు. ఇంతలో వాళ్ల కాళుశేతులు బంధింపబడి నోటిలో ' 

కుక్కి. నందువల ఏమి చెయ్య లెకవాయ్య్యారు. సీతారాముల వి గహోల 

బగ్గరికి గబగ౬ వోతూవున్న వ”దాలచప్వుణుు బంగారు గొలునులు 

కదల్బినచప్పుడు, దానితరువాత వీథిలో వనుగుల పాదాలచప్పుడు 
ప్నబడినవి. షం బె-అంళా సద్దు అణిగింది. 

అ మరా". పొద్దున్న “దిన్యన్నజం పోయిన సంగతి తెలియ 
ష్ణ (ఎ 

గానే లబౌయిలూ దిెహౌెయిలూో ఎవరు ఎతుకుపోయివుంటారు ? వ 

అర్నకులు ఒక రినొ"క రు పన్ని ంచుకున్నారు, చ్చగాళ్ళను మన 

విప్పుతూవుండగా కొ తగానచ్చినవారు ఆ రాతి వెళ్ళిపోయార న 

"కేకలు వినబబ్లాయి.. 

శాపలయొక్కా పీడ ్రారంభం 

శువన్నియరు కోరికి సఫల మైంది. న|జం పోయిససంగతి అర్చ 
కలరు తెలి "సీటప్పటికి -అతిశూ అతేసిఅనుచరులూ తబ్పంచుకొనస చాలా 

దదూనంపోయారు. 

ఈ వ! జంత కునర్పియరు ( ఖంచి దానికి వళగాన (ఇంచి 

రాజన 14 వ “లూయి” నజ్య/0మిోద కన్ను నాడు + రునర్నియకరుకు 

అమ్మడం యిప్రం చేదు. ఇతనికి ఒక లక్ష నవరసులూ ఒకి ప్రభ 

పరుదూ ఇస్తానని రాజు ఆనడింనలనూ అ సమయంలోన కునర్నియిరు 

శుకం బుణిబాధిలవల్ల ఆ ఆ సినంతా “తొక ట్టు ుపుట్రేనట్లు తలిసిసందు 

వలనుూ కువర్ని యరు ఒప్పుకున్నాడు, 'ఒెవర్నియరు మళ్ళి త్రూ చ్చు 

దేశానికి వకుతూ దారిలో తీవ మైనజ్యరింతో బూధి పడి -చనివోయాడు. 

దారిలో అడవీకుక్కలు పీక్కుతిన్నా యని కొందగంన్నారు. వమెలేసేమి 

బువర్నియరు దుర్మరణం పొందాడు. ఇది నతారాముల శాప ఫలిత మె 
సను కొంద రన్నారు. 

వ(జంలో వ*శాచ ల 

_ఖంచిరాజు ఈవ్మజూన్ని చెక్కంచిసంచువల్ల అది 67 క్యా రట్టు 



72 కొథలు-గాధథలు 

లైంది, దాన్ని రాజు ధరించేటప్పటికి దాని సిలవర్ష కాంతులు మూసి 

అందరూ అళ్చర్య స డ్రరు, ఈ వ్మజం ధరించినందునల్ల రాజుగారి కేమో 

కీ . రాలేదు. కాని దాన్ని ధరించిన అయన |శియురాగ డకు అయన 
స్నేహితులకు మాత్రం రాజాదిరణము పోనడమో, గౌరవము పోవ 

డమా, ఇరలో దుర్భరణము చందిడమోా, జరిగేది. అందువల ఈ 

వ! జరలో ఏదో ఎశాచ మున్నదనిన్ని పట్టునున్నవ *ఖ్బను నాశనం 

ఉట్ల చేస్తుందనిన్ని పుకారులు _బ లు చరినాంటీ. 

ఫ్రృంచిరాజు 16 వ “లూయోి? భార్య మేరీ అంటాయి నెట్లు 

వీనిని ధరించింది. ఆవిడకు చాలా చిక్కులు వచ్చినని. | ఇంచు [పజా ల | 

విపవంలో ఆ రాజు పద్య భ గ్రురై గ మ్య ఏ రాలను నోల్నూ 
ae) 

యింది. విల్నవం జరిగిన తిరువాత 1792 లో తిక్కన జవాహిరితోపాటు 
అ న జాన్ని ఎ ఎవదో ఆఅఫహారంనూారు, 

తంత. అ జయ ర దురయ్భు నాలు 
౮ రు 

తరవాతి కొంతకాలానికి వ్యజూల వు మృలచావ.,. అసతిగిస 

“అంసర్ డాం మ చ వజ్యా)ల వ స్రకుడి దిగ్గిరిక ఈవ జం 

ఎలాగోవచ్చింది. అతినికచ్చిస వాకు దానిని కొయ్యమన్నాడు. అతిడు 

కొన్ని నెలలు కప్టపడ్ పసి పూరచసేటప్పటికి అతిని కొడుకు దానిని 
హారించి అమ్మి పసి ఆనా “ముత వ్యభిచారాలలోనూూ, దుర్మార్హాల 

లోనూ పడ పాడై అత్మహత్య చేసుకొన్నాడు. 

ఈ కురవాడిదగ్గిర అ పజ్యాన్ని డాని నిజమైన విలువలో 10వ 

వంతుకు (ఫాన్పిస్ బాయిలూ అనే 'ఫ్రంచివాడుకొన్నాడు. అతడు 

దానిని (ఫాన్సులో అమ్మ లేక, + అండనుకుపోరి. అమ్మదలచి అందుకు 

సొమ్ము లేక రహస్యంగా అ వజ్యంలో ఒక చిన్నము్క్క- కొయించి 
అమ్మి, కోసినందుకు కొంత సొమ్మిచ్చి మిగ తాసొమ్ముత్ లండను వెళ్ళి 
ఆ వజాన్ని తన బొడు మడమలో దాచుకొని తిరిగేవాడు. డానిసి 

అమ్మడానికి భయపడి పిథుతు ఊడ్చే పాకీపని చేసూ జీవించేవాడు 

తిండిలేక మలమల మాడి అకలిబాధ భరించ లేక అఖరికి ఎలియాసన్ 



(10) సీతారాముల శొపము గ్గ 

అనే యూథుజాతి వజాల వర్తకుడిని పిలిచి తన వజా)న్ని 5 వేల సవ 

రనుల కిచ్చివేస్తా నన్నాడు. ఎలీియాసన్ ఆలోచించి చెబుతానని తేరు 
వాత మళ్ళీ వెళ్ళేటప్పటికి ఆ యువకుడు శోషీల్లి చచ్చి పడివున్నాడు, 

ఎలియాసన్ ఆ వ్యజూన్ని సంగహించాడు. అతని దగ్గర ఆ 

వజ్యుం 1880 వరకూ ఉంది. తరువాత అతడు దానిని తామన్ హా సీ 

హోపు అనే ఆయనకు 18 వేల సవరనులకు అమ్మాడు. ఆ నజ్బం 

నిజానికి ఏ0 వేలు చేస్తుంది. హోపుగారి తదనంతరం ఈ వజ)ం ఆయన 

వారసుడైన లార్డుఫ్రొన్సిన్ హోపు |పభున్రునకు సం క్రమించినది. దీనికి 

అప్పటినుంచీ “హోోేపు వజ్రం” అని వేరు వచ్చింది. 

హోపుప్రుభువు 
ఈ వజ్రం నచ్చిన ముహూర్తాన హోపుపభువుకి అన్నీ కష్టాలే 

కలిగినవి, అతడు చాలా ఆస్తి నప్పపడి కాపురం చెడి మనోవ్యాధితో 

బాధపడ్డాడు. హోపుగారు 15894 లో మే యూహౌా అనే నటకురాలిని 

పెళ్లాడి ఆ వ్యజూన్ని ఆమెకు యిచ్చాడు. ఆ వజ్యంయొక్క_ పీడవల్లనే 

తనకు మనశ్శాంతి తేకుండా పోయినదనిన్నీ, తాను ఇంకొకనితో లేచి 
పోయినా ననిన్నీ అవిడ తరువాత చెప్పింది. హోపు ప్రభువు 1902లో 

ఆమెతో విడాకులు పొందాడు. ఈ లోపుగా అతనికి సొమ్ము అవస 

రమై ఆ వజాన్ని విక) యించాడు, తరువాత కొంతకాలందాకా ఆ 

వజ్రం వమైనదో తెలియదు. 

ఇంకా కొన్ని దుర్మరణాలు 

1908 లో ఈ వజాన్ని రష్యా దేశపు కోటీశ్వరు డై న కనిటో 

విస్కీ. అనే పిభువు కొన్నాను. అతడు ప్యారిసు నగరములోని ఒక 

న_ర్తకిని వేేమించి ఈ వజా/న్ని ఒక రాతి) ధరించేటందుకు దాని నావి 

డకు ఇచ్చా. ఆ వజ్యాన్నిధరించి ఆమె రంగస్థలంమిోదికి రాగానే 

కనిటోవిస్కీకి నేవి తోచిందోగాని ఆమెను తన తుపాకితో కాల్చి 
"వేశాడు, తరువాత యింకో శెండురోజులలో ఈ కనిటోవిస్కీని ఎవరో 
పొడిచి చంకివేశారు. ఆ వజ్రాన్ని ఈ ప్రభువుకు అమ్మిన న్నర్తకుడు 



గ్గొక్టీ కథ లు-గాఖథలు 

కొలట్ అనేవాడు తన వజ్రం ఖరీదు తాలూకు సొమ్ము తనకురాదనే 

అధైర్యంతో ఆత్మ హాత్య జేనుకొ న్నాడు, 

ఆ వజ్రం మళ్ళీ ఒక (గీకువ_ర్తకుడి చేతిలోపడింది. అతడు దానిని 
తురుష్క_సుల్లాను అబ్దుల్ వహామోదుకు అమ్మాడు. అమ్మినరో జురా తే) 

ఆ (గీకువ ర్తకుడు, అతని భార్యా, పిల్లలూ ఒక పర్వతంప్రక్క_ [పయా 

ణంచేస్తూ అగాధమైన లోయలోబడి మరణించారు. 

తురుష్క్టసుల్లాను పదచ్యుతి 

తురుష్క-సులాను దగ్గర ఆ వజ్యాననికి కాపలాకాసే సేవకుడి 

పెన ఆ సులానుకు అగ)హాం వచ్చి అతనిని బంధిఖానాలో పెట్టి DEN 

గొట్రినందువల్ల వాడికి పిచ్చియె తింది. తరువాత ఆ సులానుకు విశా(న 

పాతుడుగా వుందే ఖొజ్జువాడిని ఎవరో గొంతుక విసికీ చంపారు. 

తరువాత తురుమ్క_ యువజనపత్షంవారు ఆ సులానుగారిని తోసిరా 
జన్నారు. 

ఆఖరికి అమెరికా 

మళ్ళీ కొన్నాళ్ళదాకా అవజ్ర$ం ఏమైనదో తెలియదు. 1911 లో 
అమెరికాలోని ఒక వజా)ల కంపెనీలో మెక్షీన్ సతి అనే అము దానిని 
కొన్నది. అప్పటినుంచీ ఆవిడ ఆ కంపనీతో ఒక వ్యాజ్యం తగాదాలో 

చిక్కుకుంది, 

ఈ వజ్యంమిోదనున్న అపఖ్యాతివల్ల దానిని కొనేటప్పుడు ఒక 

గమ్మత్తువరతు నిర్ణయించుకున్నారు. కొన్న వాళీకు ఏదైనా ఆపదవచ్చే 

సందర్భంలో వ్యజం వాపసుచేసేపద్దతిని దానిని 60 వేల నవరసులఖరీదు 

అని మొదట అన్నారుగాని తుదకు 52 వేల నవరసు లే నిశ్చయించు 

కొ న్నారు, 

199 మే నెలలో మెక్తీను సతియొక్క. ఏనైకపుతు)డు కోటీ 
క్వరుడి కులదీపము- పసిపాపడు తన దాయి దగ్గరనుంచి హాఠాత్తుగా 

- అవతలికి వెళ్ళి ఒక మోటారు బండిచక )౦ కిందపడ్ చనిపోయాడు. 

తరువాత ఏమి జరిగిందో ఇంకా తెలియలేదు. 
ననన ee ed = ఆకాయకేవాలకానపులాలునాటుుతానాతరా ఎ జాం. కాలంయారాడ.. శరనాల ద 

The Curse of the Hope Diamona — By Richard D. sa McMillan; 
(Great Steries of real life - George Newes Ltd.) 



మున వనుసల్మానులు భారతీయులు కౌరా? 

మన ెలుగుబేశంలో మవామ్మదీయులను తురక” లని వవవా 
రించడం అలవాటు అయింది. ఎవరు మిరని వారిని అడిగే మెము 
“తురకిలమంటారు గాని నిజంగా వీరు తురువ్క_. బేశాన్నుంచి వచ్చిన 
విజాతీయులు కారు. ఒక్క ఆంధ) దేశంలోనే కాదు; యావద్భారత 
"దేశంలో ఉన్న ముసల్కానులలో నూటికి తోంఖై మండి పూర్వము 

పీందున్రలలోనుంచి మవామ్మదీయ మతంలో కలిసినవారి సంతతి 

వారే. నూటికి పదిమంది మాత్రమే అరప్పీ తురుము జేశాలనుంఛీ, 

మ. ఆన్షనిస్థానాలనుంచీ వచ్చి ఇక్కడ స్థిరనివాసం వర్పరుచుకొని 
ఎీకు లనే ఈ దేశపు మవామ్మదీయులతో నంబంధ బౌంధవ్యాలు 

"చేసినవారి సంతతివాళ్లు. 

ఈ ముసల్కానులు హిందూసృజల లాగనే గ్రామాలలో వ్యవ 
సాయము, ఇతరవృసగ్తులు చేసుకుంటూ. జీవనంచేన్తూ వున్నందువల్ల 

అరబ్బీ తురుష్క- పారశీక మతాచారాలు కిమకి)మంగా సడలిపోయి 
హిందూ చేశప0ఎజల ఆచారాలే వారికికాడా అలవడినవి. ఇస్తాము 

మతంలో కులభేడాలకు తావులేక పోయినా మనజేశంలో వున్న 
మహామ్మాదీయులలో వడ్ల గింజలలో వున్నన్ని భేదాలు వర్పడినవి. 

హిందువ్రలలోనుంచి మవామ్మదీయమతం అవలంబించిన వారు వేరు 

చేరు కులావారాలు అవలంబించి వేరువేరు తెగలుగా వర్పడ్రారు. 

ఇస్తాము ధర్కాన్నిబట్టి మవామ్మదీయు లందరూ వకపం కిని భోజనము 
చేయవలసి యున్నా మన ముసాల్మానులలో భోజన ప్రతిభోజనాల 

విషయంలోనూ, వివాహాల విషయంలోనూ నిపీ.ద్ధాలు ఏర్పడినవి, 

వంగరాష్ట్ట్రం జన సంఖ్యలో నూటికి యాభైమంది మహమ్మ 

వీయులే. వీరిలో నూటికి 5౫ మంది వ్యవసాయికులు. వీరందరూ 
హిందువులలోనుంచి మవామ్మదీయు లై తనమా. ఘమూర్దర రాష్ట్రంలోని 

ఖోజూలు, మెమనులు, బోరాలు హిందువుల సంతతివాశే. “పీరిప్పటికీ 
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మన ఆచార వ్యవహారాలనే అవలంబించి యున్నారు. వేవభావలలో 

భఘూర్హర దేశంలో నున్న హీందునులకూ పీరికీ లేడా లేదు. రాజవుత? 

స్థానంలోని ముసల్కాను లందరూ మొగలాయి చ చక్రవర్తుల “కాలంలో 

మవామ్మదీయులై న రాజపుత్రుల సంతతివానే. తక్కినవారిలో వాలా 

మంది మియోలు. పీరుకూడా హిందువులలోనుంచి ముసల్మాను లైన 
వారే. పశ్చిమో త్తర పరగణాలలో నున్న ముసల్కానులలో కూడా 

విజాతీయర_కృము బహుస్యల్పముగా నున్నది. దశ్నీణ హిందూస్థానంలో 
ములబారులోని మాపలాలు క్రీ)స్తుశకము ఎనిమిదవశతాబ్లములో 

అరప్బీచేశాన్నుంచి మనబేశంతో వర్తకవ్యాపారం చేస్తూవచ్చిన 
అరబ్బీ బేశీయులకునుు మలబారు హిందువులలోని _ కిందితరగతుల 
య్రీలకును పుట్టినవా శేగాని విజాతీయులు గారు. 

మవామ్మదీయులు ప్రబలముగా నున్న పంజాబురాష్టంిలో 

కూడా నూటికి ౧౬ వంతులు మాత్రమే పఠాను బెలూచీ మొగలు 
వరా విజాతీయుల సంతతివా రనిన్నీ, మిగతా ౮౮ వంతులూ 

హిందువులలోనుంచి మవామ్మదీయు లెనవారి సంతతి వారే ననిన్నీ 
౧౫౯౦౧-వ సంవత్సరపు జనాభా తెక్క వల్ల "తేలినది. ౧౯౦౧ లో 

పంజాబులోనున్న మహమ్మదీయులు ౧, రి, రడ ౧ ౧౨౨౩ మందిలో జూటు 

లనే తెగవారు ౩౦ a రాజపుత్రులు ఆరెయినులు ౧౦ లక్షలు; 

బోలా, అవాన్సు గుజారు, ముచ్చీ, కుంహరు తగాను, శేలీలు ఒక్కొక 
"తెగవారు వడులశత్షల యాభై వేల ముందిమొదలు ౧౦ లక్షల దాకా 

వున్నారు. వీరందరు హిందువుల సంతతివాశే. 

మన ేశవు ముసల్కానులలో హిందువుల లాగనే ఒకరితో 
ఒకరికి సంబంధ'బాంధవ్యములు చేని షియాలు, సున్నీలు అనే రెండు 

"పెద్ద తెగలు నున్నవి. ఫీరుగాక్ష ప్రత్యేక తెగలుగా నున్న సయ్యదులు, 
శీకులు, పఠానులు, మొగలులు, మువామ్మదీయులు, రాజపు తులు, 

జూటులు, గుజూరులు, మీయోాలు, డిప్మూ_నీల్కు మోపలాలు మొద 

లైన వారున్నారు. ఈ ముసల్మానులలో మెమను, బోరా, ఖోజూ, 

జూలా, ధానియా, ఘోనీ, కుంజెరు, మనివారు, కసాయీలు మొద 
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సైనవారు హిందువులలాగనే పిల్యేక కులాణచారాలనే అవలంబించి 

యున్నారు. 

హిందూముసల్మానుల “భారతీయి సభ్యత 

భారతదేశంలో హిందూముసల్కానుల చిరకాల సాహచర్యం 

వల్ల ఈ యుభయుల వేషభాపలూ, ఆచారాలూ పిడదీయ లేనంతటి 

విధంగా కలిసిపోయి కేవలమూ మహామ్మాదీయుల దనిగాని, హిందువ్రల 

దనిగాని చెప్పడానికి పీలు లేని విధమైన “భారతీయ సభ్యత యొకటి 

యేర్పడి యున్నది. ఈ చిరకాల సాహచర్యమువల్ల ఉభయుల వేష 
భాషలలో, మతాచార వ్యవ హోరాలలో, సంగీత సాహిత్యములలో, 

శిల్పములో, రుచులలో, తుదకు స్వ్యభావములలో కూడా మార్పులు 

కలిగినవి. దీనిని గుణించి హిందువులు, మవామ్మదీయులు, విదేశీయులు 

పాశ్చాత్యులు కూడా అనేక గ)ంథాలలో వాసియున్నారు. ఇలాంటి 

రచన లన్నింటిని "సేకరించి (లీ రవీంద)నారాయణ ఫఘోప్.గారు 

౧౯౧౧-వ సంవత్సరంలో. కలక త్తానుంచి పీకటింపబడే “డాన్ 

సొసైటివారి మాసపత్రికలో అయిదు గొప్పవ్యాసాలను వ్రాశారు. 

“కాం దిలన ముసల్మానులు 

అనేకభావలయం దపారమైన పాండిత్యము సంపాదించి అరబ్బీ 
నాగరికతను గుణించి |ఫెంచిభావలో లెబా౯్గారు | వాసిన గంథాన్ని 

ఉర్లూ భావ లోనికి అనువదించి చెన్నపురి విశ్వవిద్యాలయంలో 

సంస్కృత పరీత్షకుడుగా కూడా పనిచేసి ౧౯౧౦ లో దివంగతులైన 

సయ్యద్ అలీ బిల్గా9మోగారు. శికందరాబాదులో ఉపన్య సిస్తూ 
ఇలాగ చెప్పారు.--- 

“ఫిాందూ దేశపు ముసల్మానులమైన మనము తురుష్క చేశ 
మందున్ను, ఇతరమహమ్మదీయ రాజ్యాలయందున్నూ గల ముసల్మాను 

లందరూ మనలను ముసల్మాను లనక *హింద్” లని వ్యవహరించేటంతగా 

భారతీయ సభ్యతలో లీనమైనాము. ఈ “హిందీ” అనే శబ్దము వినడానికి 
“హియా” అనే శబ్దానికి భిన్నంగా కనబడుతూ వున్నా దీని అర్థం 
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హిందువు లనియే సుమండీ! ఇంతేకాదు. భారత కేశవు ముసల్కానుల 
మగుటవల్ల మనము మధ్యఆశియా "దేశము లందలి అనాగరకమూకల 
కన్ననూ, తురుష్క పారశీక చేశములందలి ముసల్కానులకన్న నూ 
మనను “హిందువులని వీలిచే జాతులవా రందరికన్న నూకూ*డాా సాంఘీ 
కంగానూ _ బుర్ధిబలంలోనూ  శ్లే)ములముగా నున్నాము, పారశీక 
"దేశములోని పూర్యనాగరికత మొన “సస్సానియనులి సభ్యతయున్నూ, 
సాహిత్య మున్నూ అక్క... డికి వచ్చిన ఇసాములో గొప్పమార్పును కలి 

గించి జలాలుదీన్ రూమో, ఉమర్ ఖయ్య్యాముల వంటి మహాోకనులను 
సృష్టంచినక్తు మనదేశంలో హిందువుల పూర్వనాగరికత తత్య వేడాం 
తములు భారతీయముసల్కానులను సృష్టించినవి. వివిధ చేశములందలి 
పూర్వనాగరికతలు ఇస్లాములో కలిగించిన మార్పులు సరిశోధింపతగిన 
విషయము,” 

ఉత్తర హిందూస్తానంలో హిందువులు, మహమ్ముదీయులూ, 
భరించే దుస్తులూ, నివసించే ఇళూ ఒకే మాదిరిగా నుంటవి. బయటకు 
పోయేటప్పుడు హిందువు లైనా మవామ్మదడీయుపై నా పాయిజామాలూ, 

పగీ)లూ వేసుకుంటారు. ఇళ్లలో - ముఖ్యంగా గా)మాలలో - ధోవతీ, 
క్ త్తరీయమూ ధరిస్తారు. అనేక ఫా ,0తొలలో అంగీయాయున్నూ , 

ఘోపూాకోసనం మేలిముసుగుగా వేసుకొ నేజలతారుఓణ్తీ, కుచ్చెళ్లుపోనిక (9న 
పమిటి పావడాను, రవికనూ ఈ వుభయమతములవారి ,స్రీలూ “ద 
మేమి "లేకుండా ధరిస్తారు. 

శిల్సము 

ఉ తృ్తరహిందూస్థానములో మతాలకు సంబంధించిన మనీధులూ, 
చేవాలయాలూ గాక తాకికజీపితానికి సంబంధించిన రాజనగరులు, 
బాటసారుల కోసం కట్టిన సరాయిలు, వీథిలోకి కటిన ఇళ్ళు వాకిళ్ళు, 
స్నానఘట్టాలూ, రాజపు తసానంలోను మధ్య రాష్ట్రంలోను అయోధ్య 
ఆగా) రాష్ట్రాలలోనూ పంజూబులోను గల గొప్ప నగరా లన్నింటి 

లొనూ్తూ హిందూమహమ్మదీయుల రుచులు రెండూ కనపడే శిల్పాన్ని 



మన ముసల్కానులు భారతీయులు కారా? 70 

ప్రదర్శిస్తున్నవి గాని కేవలము ఒక్కరికే చెందినట్టి శిల్పమని చెప్ప 
డానికి వీలై నవి కావు. హిందువుల కట్టడాలపైన గల గాలిగుమ్మట 
ములు, వికసించినపువ్ప్పముల వంటి సంరూపములు, అష్టభుజముల 

కట్టడములు, స్తూపీలు, బురుజులు, గోడల పెన కిటికీల పెన వెక్కిన 

వా మహమ్మదీయుల శిల్పమే! మహమ్మదీయుల కట్టడములలో 

అందంగా చెక్కి_న రాతిపోటీపలకలు, ముందుకు చొచ్చుకుని వచ్చె 

మంటపములు, నలుసలకల స్తంభములు; అడ్లముగా వేచే తనావీలు, 

బల్లపరుపు కప్పులు, అతిసున్నితం గానూ, చిత)విచిత)ంగానూ చెక్కిన 

నగిపీలూ కేవలమూ హీిందునుల శిల్పమే! ! ఇలాగ ఈదేశంలో ఈ 
హీందూమహమ్మదీయుల శిల్పాలు రెండూ లీన మైనట్లు మహానగరా 
అన్నింటిలోనూ నిదర్శనాలు కనబడుతున్న వి 

విల్పములోలాగ నే చిత లేఖనంలోకూడా హిందూ" మహమ్మ 

దీయ నై పుణ్యములు మేళవించిన లక్షణాలు కనబతున్నవి. చక 

వరులు నవాబులు ఈ కళను పోషించడం పోయి, ఇవి శీణించి 

నప్పటికీ పని యందలి సామాన్యలక్షణాలు మాతం పోను, 

పా "రశీకసాహిత్యములోని శృంగారకావ్యముల కథలును భారతదేశ జన 
సామాన్యానికి అనుశ్ఫుతంగా సంక్యుమించివచ్చిన కథలును భారత దేశ 
పీందూమహామ్మదీయ ప్రజాజీననమును మన చదేశపుచి త్తరువులలో 
చితి)ంపబడి యున్నవి. 

మనుమవ్యులనూ, మృగాలనూ చితి)ంచకూడ దని ఖురాను నిషే. 

ధించినందువల మతావేశం గల ముసల్మానులు కొందరు ఈ కళను 

పోవించక పోయినప్పటికీ, మొగలాయి చకోన | ei వారిఆశిితు 

లైన నవాబులున్నూ నినన పోత్సహిస్తూనే వ్రండేవా 

మవామ్మదీయుల కాలంనాటి నుంచీకూడా చక్కని చిన్న 

చితాలను చిత్సించే ఒక [కొ _త్తపద్ధతి హిందామహామ్మ దీయ చిత) 

కారులలో వ్యాపించింది. ఈ యుభయమతముల కళోపాసకులూ 
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ఒండొరులను గురుశిష్యులుగా స్వీకరించడానికి యలాంటి అభ్యంత 

రమూ వుండేది కాదు, 

భారత దేశంలో సజీవమైయున్న లలితకళలలో సంగీత మొకటి. 
దీని చరితను చూ స్తే హిందూ మహమ్మదీయ సభ్యతలు వరీతిగా 

మేళవించినది తెలుస్తుంది. ఉత్తర హిందూస్థానంలో జంత) గాత )ముల 

సంగీతవిద్య నంశవారంపర్యముగా గాయక కులుగా నున్న హిందూ 

మహమ్మదీయ కుటుంబములలో సిరంగా నెలకొని యున్నది, ఈ 

ఉభయ మతముల గాయకులూ ఒకే న నగ అభ్యసిస్తు 
న్నారు. ఒకే పాటలను పాడతారు. ఒకేవిధమైన జంతగములను వాయి 
సారు, ఒకేవిధమైన రాగములను ఆలాపన చేస్తారు. ఈ సంగీతవిద్య 

పూరంకాలంనాటి హైందవ సంగీత శాస్త్ర విధానమును పారళీక ఫణితు 
లతో మేళవించి నిర్మించిన ఒక అపూక్ణమైన సంగీత సంప్రదాయ 
వా గా నున్నది, 

ఢిల్లీలో ఖలలో గకు చక్యవర్శుల స 

నుండిన అమిర్ ఖుసూగ ఈ యస సంగీతసంపీ ),దాయానికి 

మూలపురుషుడ ని అంటారు, వప్పుడు వా',సకలో నున్న కొన్ని “రాగ 

ముల పర్ల్హూ, "రాగిణులు వరూ కుండా హించూమహమ్మదియ సమ్మేళ 

నానికి నిదర్శనములుగా నున్నవి. “ఇమాన్ కల్యాణి అనే రాగంలో 

“ఇమాన్” అనే పారశీక పదమున్నూూ, “కల్యాణి అనే సంస్కృత 

పదమున్నూ కలిసి ఏకసమాసమైనవి. 

wah గాయకులు ఒండొరులకు గురునిష్యు 

లుగా వుండేవారు. ఇలాగే హిందూ మవామ్మదీయరాజులు ఉభయ 

మతముల గాయకులునూ వొపి.ంచపేవారు, ఇప్పటికీకూడా ఉత్సరహందూ 

స్థానములో ఒకే తివాచీపైన హిందూమహమ్మదవీయ గాయకులు తమ 
ఏగేలను, తంబురాలను వుంచుకుని సంగీతము పాడతారు. హిందూ 

మవామ్మదీయులు ఒండొరుల క చ్చేరీలలో మృదంగములను తబలాలను 

వాయిస్తారు. అన్నింటికంశే అపూర్వమైన సంగతి యేమిటంకే, ఈ 
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హిందోో మవామ్మదీయ గాయకులు పాడే పాటలలో రాధాకృష్ణ 

శృంగార గీతములు, రామభజన కీ ర్గనలు, శివత త్తములు, మహమ్మదీయ 
నూఫీగీతములు, అల్లా నుద్చోధించే తం. ఎట్టి మత భేదమూూ 

"లేకుండా పాడతారు. 

పాటలు,పదొలు. 

సంగీత విద్వలోలాగనే పూజలు పాడుకునే సామాన్యమైన 
గాలిపాటలలోనూ, పదాలలోనూ హిందూమహమ్మాదియ జనసామా 

న్యము ఇప్పటికీ ఒకే విధమైన పాటలూ, పదాలూ పాడతారు. ఉ తేర 

హీందూస్థానంలో హిందూ మవామ్మదీయుల ఇళ్లలో జరిో సభ 

"కార్యాలలోనూ, హిందూమహమ్మదియుల పండుగులలోనూ, బాల 

బాలికల పుట్టినరోజుపండుగులలోనూ, వెళ్లిళ్లలోనూ స్రీలు ఒకేవిధ 

'మైనపాటలు పాడతారు. వీండి విసెచేటప్పుడు, బరువులు మోసే 
టప్పుడు, పడవలు లాగటప్పుడు, ఇళ్ళ డాబాలమిద _సున్నమునకు 
జిగి రావడానికి కొశ్రటప్పూుషు ఇంకా నలుగురు కలిసి కాయకష్టం వేసే 

అన్ని సందర్భాలలోనూ కూడా మన దంపుళ్ల పాటలు, రోకంటి పాటలు, 

పడవపాటల లాంటి పాటలనే అక్క_డ కూడా పాడుతూ వుంటారు, 
ఇందులో హిందూ మహమ్మదీయ భేదము లేనేలేదు. 

బీహారు పరగణాలోనూ, ఉత్తర హీందూస్థానములో అనేక 
పాంతాలలోనూ ముసల్మానుల ఇళ్లల్లో పాడే జోలపాటలు “నంద్ 

లాల్” అని శ్రీకృమ్లుణ్లి ఉదేశించి వ్రాయబడిన హిందువుల పాటలే! 
కృష్ణుని శ్యామలవర్గ ముచ్ “శాన్ ఐల అనే పదముగా మార్చి 

పాడుతూన్రున్నట్లు పరిశోధకులు కనిపెట్టినారు. *ఇలాగ వీహారులోనూ 
ఉ త్తరచేశ పరగణాలలోనూ మహమ్మదీయ క్రీ శ్రీలు పాడే వెళ్ళిపొటలు 
కర హిందువుల వే. ఉదావారగానికి ఈ క్రిందిపాట చూడండి, 

అశ్చేలీ జబ్బా మన్ కళే నంద్లాల్ సే 
సోవాగన్ జచ్చా మన్ కరా నంద్లాల్ సే 

అశ్చేలీ నే ముర్ల్ను దర్ద్డియా 

శా౯ావాల్యానే ముళ్ళు దర్ ద్ దియా. 



శ్రి కథలు-గాథలు 

అనగా “నందలాలే తన కడుపున పుట్టాలని తల్లి మనసారా 

కోరింది. అనంద భరితురాలైన ఆ తల్లి నందలాశతే తన కడుపున పుట్టా 

లని కోరింది, మా అబ్బాయి నన్ను బాధలు పెట్టాడు; సీల(మేఘు) 
శ్యాముడు నన్ను బాధలు పెట్టాడు” అని యాపాట తాత్పర్యము. 

ఈ పాటలో *నంద్ లాల్, ఛాన్వాలా ” అనే మాటలు శ్రీకృష్ణుని 

ఉచదెేశించినవే నని ఒక మహమ్మదీయ గ్రంథకర్త వా)సియున్నాడు. 
(ర౯౧౦-వ సం॥ “మోడరన్ బిహార్” ౮-న పుటలో బ్యారిప్టర్ మ జుల్ 

పహాక్కు_గారి వ్యాసం చూడండి) 

ఉత్తర హెందూస్థానంలో పంజాబురాష్ట్రంలో వివిధ గామా 

లలో హిందూమవామ్మదీయ ప్రజలు పాడేపాటలలోని కథలలో 

కూడా తేడాలు "లేవు. ఇలాగ హిందువులు మహ హమ్మదీయ కథలనూ, 

మహమ్మదీయులు హిందువుల కథలనూ, పాటలుగానూ, కలాపమ లు 

గానూ, ఏథినాటకములుగానూూ పాడుకొంటున్నారు. 

భాష _ సాహిత్యము 

వడి రాక ల మహామ్మదీయు లందరూ బంగాళీభాపనే 
మాట్లాడు తారు, ఇలాగే పంజాబులో పంజావీనీ, సింధులో సింధి 

భాషనూ, ఇతర పాంతాలలో ఆయారాప్ట) భాషలనూ, మాబ్లాడ 

తారు. ఉతర హిందూ స్థానంలో విద్యావంతులై న పాందువులూ, 

మవామ్మదీయులూకూడా “మాట్లా దేటప్పుడుగాని, పద్యగ ద్య రూపంగా 

గ్రంథాలు వా సేటప్పుడుగాని, ఉరూభావనే వాడతారు. ఈ ఉర్దూ 

భావ వ్యాకరణము మన దశభావల సంపిదాయానికి చెందిన దే. 

అందులోని శభాలు మాత్రం ఎక్కువగా ఫారసీ భావలోనివి, ఈ 
ఉర్లూభాషలో ఉత్తమ గ్రంథాలు రచించిన వారిలో హిందువులూ, 

మీవామ్మదీయులూ కూడా సమానంగా వున్నారు. హిందునులలో 

ఉర్లూభావలో సుప్రసిద్దుడెన కవి దయాశంకర్ నళీం. వచనంలో 

చరుపొందిన గ)౦థకర్హ్ప పండిత రతన్ నాథ్. 

ఇం లేకాదు. పారళీక భావలో నుంచి మన దేశ భావలలోకికూడా 

చక్క-ని పదాలు చాలా వచ్చి కలిసినవి, మన బేశభాషలలో పాండి 
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త్వము సంపాదించిన మహమ్మదీయులు కూడా చాలామంది వున్నారు. 
తరువాత కొంతకాలానికి తులనీదాసు సుప్ఫసిద్దమైన తన రామాయ 

ణాన్ని రచించిన అవధి-హిందీ భాషలో కీ, శ, ౧౫౮౪౦ లోనే మలీకు 

మహమ్మదు అనే ముసల్మానుకవి “పద్మావతి అనే చక్కని కావ్యాన్ని 

రచించాశు. ఇందులో భూలోక సుందరియెన పద్మావతి, ఆమె భర్ష 

రతన్ సింగుల పుణయగాథ, అల్లావుదీన్ చక వ రి చిత్తూరు దుర్దాన్ని 

ముట్టడించగా పురుషులు వరస్వన్లాన్ని అలంకరించడము, రాజపుత్ర) 

ప్రీలు జోహారుచేయడము మొదలై న అంశాలను ఎంతో రసవంతంగా 
ఈ ముసల్కానుక వి వర్తి ౦'చాడు, 

జీవాత్మ, పరవాత్మకోసం వెదుక్కునే అంతరార్థాన్ని కూడా 

ఆ కావ్యంలో స్ఫురింప చేయడంవల్ల ఈ కవికి హిందువుల సంగతి ఎంత 

బాగా తెలుసునో, వారియం జెంత స్నేహభావ మున్నదో-కనబనుతూ 
వుంది. 

హీందీభావలో ఉత్తమగ్రంథాలను రచించిన ముసల్కానులలో 

అక్బరు చక వ _ర్రిసభలోని నవరత్నాలలో ఒకడైన అబ్బుల్ రహీము 
ఖాన్ ఖానన్, తాను హిందీలో కవిత్యంచెప్పడమే గాక, హిందీ 
సాహిత్యానికి పోవకుడుగా కూడా ప్య/సిద్ధి శెక్కి_నాడు. ఆతడు రాధా 

కస్త శృంగార గీతముల గన రచించాడు. 

బంగాళీభావలో కవిత్యం చెప్పిన మహమ్మదీయులు చాలా 
మంది వున్నారు. మలీకుమహవ్మాదుగారి “పద్మానతిని అల్యాల్ అనే 
కవి బంగాళిభాపలోకి చక్కగా అనువదించాడు. వంగ రాబ్లాన్ని పరివా 

లించిన మహమ్మదీయనపవాబులు చాలామంది బంగాళ సాహిత్యాన్ని 
బాగా ఆదరించారు. చైతన్యస్యామి పచారంచేసిన _వెప్టవనమతము 

కొంతమంది. మహమ్మదీయులను ఆకర్షి ంచీనది. ఆకాలంలో వైప్షవ 

మతంలో కలిసిన ముసల్మానులలో హరిదాసు ఒక-స. అలాంటివారిలో 

కొంతమంది రాధాకృష్టులను గురించీ వైతన్యసా మినిగురించీ పదాలూ, 

పాటలూ రచించారు. దినేశచంద్రసేను, అబుల్ క రీము, వ్ర)జసుం౦దర 

సన్యాల్ గార్లు చేసిన క అపావల్ల బంగాళ భాషలో ఈ విధంగా వెన్లున 



గ్రింథశాలను రచించిన ముసల్కాను వైన్లవక వుల పేర్లు ౨ర దాకా 

భతుటపడినవి, ఈ కవులలో సయ్యద్ ము రుజాగారి వై ప్రవగీతము 
లతిరమణీయంగా నున్నవని తెలిసిన వారంటున్నారు. 

వ్రలాగ ఈ పాాంతొలలో హిందున్సలకూ మవామ్మదియులకూ 

కూడా బంగాళీభాపే. మాతృభావగా నుండడ మేగాక ఉభయులకూ 
భారతీయ సాహిత్య సంప్రదాయము లే ప్రీతికరంగా నుంటున్నవని 

స్పష్టంగా కనబడుతూవుంది. 

భంజాబులోను, అయోధ్య ఆగా)ర్మా ష్ట్రాలలోనూ చాలాకాలం 

నుంచి ఉర్దూ భా పూ, es విద్యా ధికుల యాదరణకు పాత్ర 

ములై ఉంటున్న వి. వీరికి భారతీయసాహిత్య సంప్రదాయాల కంచే 
పారశీకసాహిత్య సంపజయాలే ఎక్కువ ఆదరణ ప్మాతంగా నుంటూ 

వున్నవి, అందువల్ల యీ పా/౦ంతాలలో సామాన్యజనులలో మహామ్మ 

దీయులలాగనే హిందువులలో కూడా పాందవపురాణ కభథలకన్నా, 

భారతీయసాహిత్య విషయాలకన్నా “యూసుఫ్ - జుతేఖా”, “షిరీన్- 

ఫరీద్” ోగులేబకావలి, “లెలామజ్నాన్”” మొదలైన పారశీక 

కావ్యకథ లే ఎక్కువ బాగాతెలుసును. ఇటివల కొంతకాలం కి)ందట 

ఆపాంతెల హిందువులు తమ మానికి, పూర్వ నాగరికతకూ, విజ 

నానికీ సంజంధించిన సావాత్యంకూడా బాగా తెలుసుకోవడం అవసర 

మనే ప్రూచారంకూడా చేయవలసి వచ్చింది. 

వాణీజ్యము-పరిశ్య మలు 

ప్రజల వేషభాషలలో లాగనే వాణిజ వ్యాపారములలోను; 

పరిశ/మలలోను, వృత్తులలోనూ కూడా హిందూమహమ్మదీయ 

సమ్మేళనము కనపడుతూ వుంది, హిందువులు అతిపవిత)ంగా నెంచి 

అన్ని శుభకార్వాలలోనూ మడిబట్టగా ధరించే కాశ్తీపట్టు 'తాపితాలు 

శేశేవాళ్లు మహమ్మదీయ నేతగాశే! ఈ ావితాలను అంచులలోను 
శేతభోనే కనబడే పట్టుజల తారు థో రియాలు, పువ్వులు, చిత )ములు 

"శీవలనూూ హిందువుల యాచారమునకు సంబంధించిన నమోనాలే. 

దీనిని మహమ్మదీయులు నేయడమూూ పొందువులు ధరించడమూా 



మన ముసల్కానులు భారతీయులు కారా? 85 

చూడగా నొకరి ఆబారవ్యనహారాల నొక రెంత చక్కగా గంహించి 

అందు కనుగుణ్యముగా కావలసిన వస్తుసామగి) నెంత శ్రద్దతో 
తయారు చేయగలరో తెలుస్తుంది. 

ఇలాగే పూజలలో ఉపయోగించే (శ్రీ) యంత)మును స్ఫటికము 
పయిన వాక్కే వీల్పులు మహమ్మదీయ పనివా శే. మంత ) శాస్త్రము 

నకు సంబంధి౭చిన యంత )తంత ములలో ఒక్కో. బిజాతరము గాన్ని 

భుజముగాని తప్పురాకుండా చెక్కవలెనం పే ఎంత కృదాభ క్యు కులతో 

ఆపని చెయ్యాలో ఉఊహించవచ్చును. 

పాందూ మహమ్మదీయులు ఇళ్లలో నుపయోగించే హుక్కా_లు, 

పాన్ శానులుు అ త్తరుదానులు, తివాచీలు, ఇంకను గొప్పవాళ్ వ్రప 
యోగించే వివిధములైన వస్తువులూ, హిందూ మహమ్మాదీయ పారి 

శ్రామికులు ఎలాటి ముతభేదమూ. లేకుండా తయారు చేసారు. బ్ర తడి 

సామానుల మదా, రాగిసామానుల మా లక్కొ..తో నగిరీపనిచేశీ 

కులవృ గ్ర మహా హమ్మ దీయులది, అలు తే జయపురంలో హిందూ పారి 

శా)మకు లీపని నేర్చుకొని ఈ వస్తువులను తయారుచేయడం (పారంభించి 
ఈ సామానుల మోద హాందువ్రుల పురాణకథలను గూర్చిన చిత 

ములూ, మత సంబంధ మైన & ఇతర నమోనాలు, బొమ్మలు చెక్కే. 

వారు. ఇది చూసి ఈ జయపురపు హిందూ పారిశామికుల లాగే 

మహమ్మదీయ పారిశ్రామికులు కూడా ఈ బొమ్మలను నమోానాలను 

వెయ్యడం పారంభింహారు, లు౦గీలూ, పగ్గీలనే తలపాగాలూ చేసే 

వృ త్తిలో హిందువులూ, మహమ్మదియులూ కూడా నున్నారు. అనేక 

గృవాపరిశ)మలలో ఒక వస్తువును కొంతవరకూ ఒకజాతి పనివాడూ, 
తక్కిన భాగమును నెండవజూతి పనివాడూ చేయడము కూడా కదు. 
కీన్కాబు, జరీ, పట్టు జబుకుదారీ" పరిశ్శమలో మతలబును తయారుచేసే 

పనివాళందరూ హూందువు తే. కీస్కా_బ్బు. "కార్తానాలన్న్ హీందువులవే, 

కారీలో కిన్మా_బ్మ నమోనాలు తయారు చేసే 'సేవారందరూ మహమ్మ 

దీయులు. నేత?" “శ్లలో హిందువులూ, మహమ్మదీయులు కూడా 

వున్నారు. ఏటిని వికొయించే వ్రరకులందరూ హిందువు లే. హిందూ 
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రాజ్యాలై న రాజపుత) స్థానంలోని సంస్థానాలలో రాళ్ళను ఇక్క 

శిల్పు లందరూ మవామ్మదియు లే, 

మతము 
మతేవిషయంలో కూడా హిందామహామ్మదీయ సమ్మేళనకు 

నిదర నాలు కనబడుతున్న వి. పిాందూ దేశంలో జన్మించిన వాళ్లందరికీ 

సాకా శేశ్ళరా రాధనమున్నూ, కర్మ కాండయున్నూ సామాన్యధర్మము 

లుగా నుంటున్న వి. హిందూ దేశంలోని మహమ్షదీయులలో చాలామంది 
హిందువులుగా నుండినవా శే, ఇంతేగాక ఈ దేశంలోకి మవామ్ము 

దీయమతం నూటిగా అరబ్బీ చేశంలోనుంచిగాక మధ్య మజిలీయెన 

పారశీక చేశంలోనుంచి వచ్చినందువల్ల పారశీకబేశంలోనే కొంత 

మార్పు చెంది యిక్కడికి వచ్చినది. ఇలాగ కొంత మార్చు చెందివచ్చిన 

యీ మహమ్మదీయమతము ఈ చేశంలోని హిందువుల -వైదికమత 
ధర్కాలతో ఏడుశ తా పాలు సహావానం చేసింది. అందువల్ల యా 

మవామ్మదీయమతము ఆచారాలలోను, కర్కకాండలోను ఇక్కడ 

చ్మితవిచ్శి తాలైన మార్పులను జెంది ఇతరబేశాలలో నున్న ఇస్తాము 
మతధర్కాలకు చాలా విషయాలలో భిన్నంగా పరిణమించియున్నది. 

-ఈపరివ_రృన మెంతవరకూ జరిగిన దనగా ఢ త్తర హాందూసానములోని 

జనసామాన్యము ద ప/కారంగా మార్పు చెందిన ఇస్తాము మతము 

యొక్క_ అరాధనలందున్నూూ, ఉత్పవములందున్న్నూ, పండుగులలోనూ 

పాల్లోనడానికి గాని, మహామ్మదీయుల పవి తేస్గలాలకు తీర్ణయా తలకు 
పోవడానికిగాని హిందువులకు ఎలాంటిసంకో చమూ లేకుండాహిందునవులు 

అలా చేస్తున్నారు. హిందువుల లాగానే మహమ్షదీయులలో సామాన 

జనులుకూడా లందువుల ఆరాధనలలోనూ, ఉత్పవాలలోనూ, (పదర్శ 

నాలలోనూ పాళ్లూంటూ వారి యా తాస్థలాలకు పోతున్నూరు. 

పీ రు - మొక్కు బడులు 

హిందూ మతధర్మాల సాహచర్యంవల్ల మార్పు చెందిన బస్తా 

మును గురించి (పాచ్య పాశ్చాత్య (గంథక ర్త లనేకులు పరికోధనలు 

చేసి వాసియున్నారు. ఈమార్చు ముఖ్యంగా పీరు లనబడు మహమ్మ 
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దీయ మహాత్ముల పవి తస్థలములలో జరిగ మొక్కు_బడులలోనూ, 

పూజలలోనూ, ఉత్సవాలలోనూ, సంతలలోనూ, బాగా కనబడుతూ 

ఉంది. ఈ పీరుల ర హిందూ దేశపు సరిహద్దులు దాటిన 

తరువాత యింక యీ మహమ్మదియ రాజ్యంలోనూ "లేదు. ఇది 

హిందువులలో పూర్వం స్ట్? బోధిసత్యులకూ, జై నతీర్ధంకరులకూ, 

వెపవ అ ళ్యారులకూ, శ వభక్కులకూ జరిగ తతా" అర్చనలు, 

మహోత్సవములు వంటివే, 

"హిందువులు ముపె మూడుకోట్ల "దేవతలను ఆరాధిస్తూ వారికి 
మొక్కు_కుంటూా ఉన్న కే మహమ్మదీయు.లై న హిందువులకు కూడా 

ఒక విధమైన ఆరాధనలు, అర్చనలు, మొక్కు_బళు, ఉత్స్పవాలూ అవస 

రమై ఈ పీరుల ఆరాధన బయలు చేరింది. ఈ పీజలకు ఆపద వచ్చి 

నప్పుడు వీరులకు మొక్కు.కోవడమూ, సామాన్యజనులు తమ యిష్ట 

సిద్ధులు చేయవలసిందని వీరులకు మొక్కు_కోనడమూకూడా | పబలింది. 

హిందువుల చేవతలలాగనే మహమ్మదీయుల  పీరులుకు*'డా మంచి 
చెడుగులకు కారణభూతము లైన్లు ప్రజలు విశ్వసించి అందు కను 

గుణముగా వారి నర్షించడం పారంభమైనది. దీనితోపాటు వ్యాజ్య 

ములు 7ల్సీంచ మని మొక్కులు, ప్రయాణంలో కార్య నా ఫుల్యం 

చేయమని మొక్కులు, తాయత్తులు, శకునములు, దీవనలు మొదలైన 

పాందూఆచారా లన్నీ మహామ్మదియులలోకూడా ప్రబలమెనవి, 

ఇలాంటి పీరులను కొలిచే మహమ్మదీయజనసామాన్యము, తోడి 
హిందువులను మూసి గ్రామదేవతలకు మొక్కుకోవడమూ, గొట్లా 
లమ్మా, మవామ్మారీ మొదలైన శక్షుదిదేనతలను కొలిచే స్ద 
పీ+ందువులు మహమ్మదీయ సోదరుల వీరులకు మొక్కు_.కోవడమూ, 
ఫకీరుల దీవనలూూ మై గంబరుల ఆశీర్యాదములూ వొందడమూ ఒక 

వింత సంగతి కాదు. 

పండుగలు _ పర్వములు 

భారత దేశమున మహమ్మదీయులు తమ మతానికి సంబంధించిన 
ఉత్సవాలు జర పడంలోకూడా అనేక హిందూసంప )దాయాలను అవ 
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లంబించారు, అరబ్బీ బేశంలోని ఇస్రాముళో ఎట్టి సాకార ేవతార్చ 

నముగాని, మేళ తాళములు నృత్యగీత వాదములుగాని లేక 

ఆనంద రహితమైన మానసికారాధన ప్రార్ధనలు మాత/మే వుండేవి. 

మన దేశానికి వచ్చిన మహమ్మదీయులు చిరకాలంనుంచి హిందశాసంప్ర 

దాయాలకు అలవాటుపడి తాము జీపించే జేశంలోని ప్రక్క అతీదృశ్యా 

లకూ, జంతువులకూ, భూసారమువెన ఆధారపడే పాడిపంటలకూ 

సంబంధించి, ఇంద్రియములకూ= మనోభావములకూ రుచించే ఆచార 

వ్యవహారములు, కర్కకాండలకు అలవాటుపడిన ప్రజ లకు ఈ ఆనంద 

రహితమైన ఏరమహమ్మదియ మళావార ధర్మములు రుచించ లేదు. 

అందువల మన ముసల్కానులు తమ మనోభావాలకు వాంఛలకు అను 

గుణములై న పండుగలు పర్వములు, ఉత్సవములు ఊశేగింపులు, అర్చ 

నలు, ఆరాధనలూ కల్పించు కొన్నారు. హాందువుల గంగాపూజలకు 

బదులుగా వాంతులు ORR (భాద్రపద) మాసమున 

“క్యాజాఖజిర్? ప ' పండుగను చేయడం పా ,,రంభించారు. పూర్వ "కాలం 

నాటి మహమ్మదీయ వుతయుద్దానికి సంబంధించిన మొహరంపర 

దినములందు మహమ్మదీయులు ' సుతు పార్గనాడికములూ, ఉత్సవ 

ములూ భారత దేశమందు నూతనరూపం డాల్చినవి. దానిని హిందువుల 
పండుగలాగ మార్చి, హిందువులు అవలంబించే అనేక అవారాలూ, 

క ర్కకాండలూ మన ముసల్మానులు ఈ మువహారంలో అనలం 

ఓస్తున్నారు. 

బార చపా శ్యాత్య గలం థ కర్త అ .సాతర్ధము 

ప్యాారిన్ లో ప్రాచ దేశ భాషల పండితుడుగా నుండిన మా. 

గార్పిక్ డీ డీ టానీ (M. Garcin de Tassy) గారు భారత చేశమునందలి 

హిందూస్థానీ పారళీ సాహిత్యవును తరచి హిందూబేశములో మహ 
మదీయ మతము పొందిన మార్పులను గురించి ౧౮౩౧ లో ఒక 

గొప్పవ్యానాన్ని వాసి ప్రకటించారు. కాజీం ఆలీ జవాన్ సాహేబు 

గారు హిందూస్థానిలో “బారామాప్” (పన్నెండు నెలలు అనే 

(గంభంలోనుంచీ "పెర్ అలీ ఆఫ్గన్ సాహేబుగారు రచించిన హిందూ 
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Ce ఇంకనూ ఇతర ముసల్యాను! గంథక రల ఉద్దంథా 

లలోనుంచీ ఈ టానీగారు తొను (వాసిన సంగతులన్నీ (గహించినందు 

వల ఈ విషయంలో ఇది వాలా పుమాణగ్యంథంగా వుంది. ఇలాగే 

మా, గస్పవ్ లీ బాన్ అనే ఇంకొక ఫ్రేంచిగగంథక రృ కూడా “భారత 

చేశమునందలి నాగరికతలు) అనే గ ంభంలో పాందూ దేశంలో మహ 

మృదీయ మతాచారాలు పొందిన మార్పులను గురించి చక్కగా 

వివరించి యున్నాడు, 

విబేశీయు తే గాక భారతీయులు కూడా - అందులో సుప్రసిద్ధ 
విద్వాంసులైన మవామ్మదీయ ప్రముఖులు కూడా ఈ విషయాన్ని 

గురించివాిసియున్నారు. యాసుఫ్ అలీ; ఎం.ఏ.,ఎల్ ఎల్. బి.,ఐ.సి. ఎన్ 
గారు “భారతదేశ ప్రజల జీవనము వృత్తులు? అనే గ్రంథంలో 

ఈ విషయాన్ని బాగా చర్చించి హిందువులు తమ విత్ళ దేవతలకు 

పిండములు పెట్టుతూవుంశే హిందూ దేశంలోని మసామ్ముదీయులు 
“ష్టిర్నీ?” యనే తారను ఆవలంబంచి యున్నా రనిన్నీ, గా మాల 

లోని జులహో చేలీ మహమ్మదీయులు హొందువ్రులలాగనే మళూచికాలు 

రాకుండా గామ దేవతలకు ముక్కు_తున్నా రెనిన్నీ, హిందువులు కాశీ 

రామేశంరాలకు పోయిన శు మహ్హదీయులు ఘాజీపుయాన్ గోరీ దగ్గరికి 

యాత్రకు పోతున్నారనన్నీ, పాంచకా పీరులనుగురించి పాటలు పాడ 

తారనిన్నీ, ౧౯౧౦ లో వాసియున్నారు, 

డబియు. కాక్ (Crooke) అనే 2 సి యన్. ఉదో్నగ The 

North Western న. of India అనే తన గంథములో ఇలాగ 

వా) కొడు. 

“ఎట్టి కొళంకముగాని, కల్మవముగాని, అనాచారములు గాని, 

మూఢ విశ్యా సములుగాసి లేక ఖురాను షరీఫ్రుతా నూత )పా)/యంగా 

నిర్వచింపబడిన ఇస్తాము సిద్దాంతాలను అవలంబించే మహమ్మదీయులు 

ఈ భారత బేళశంలో బహు కొద్దిమంది మ్మాతమే వున్నారు. ఇలాంటి 
కఠిననియమాల మతాన్ని అ తనువ్వించే వారిలో వావావీలు, లేక 

అహాల్ -ల్-వోద్ లనువారు మా|తమేయున్నారు. విగహారాధనకు 
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దగ్గిర సంబంధంగల ఆచారాలనూ, ఉత్సవాలనూ వీరుల గోరీలదగ్గిర 
మొక్కు_లనూ వీరు అంగీకరింపక' అట్లి ఆచారాలను అవలంబించే 
ముసల్మానులను *ముపషుకులు” - అనగా భగవంతునితో ఇంకొక 
వ్యక్తిని కలివేవారని వ్యవహరిస్తున్నారు. పొగచుట్ట తాగడమును, 
'తావళము తిప్పడమును కూడా ఏరుసహించరు.” 

పూరంకాలము కంశు తరవాత కాలంనాటి మహమ్మదీయ 
మతము హిందూవమతా చారాలపట్ల మాలా సహనం చూపిస్తూవచ్చిం 

దని పైన చెప్పిన డబ్లయు. కూ)కుగారుు పన్చీమో త్తర పరగణాలను 
గూర్చి ౧౮౯౭లో వికటించిన గ)ంథంలోనే వ్రాసినాడు, 

ముసల్కానులూ హిందునులూ కలిని పీరులను ఆరాధించే పద 
తులూ, వారి గ "ర వార్థము క్షు ఉత్పవాలూ, వీరుల గోరీలదగిరకి తర్ధ 
యాతలు చేసేటప్పుడు అవలంబించే పదతులూ, నర్ణి ం౦చాలంకు ఒక 
పెద్ద గంథం అవుతుంది. 

ఆంధిముసల్మానులు 

మన తెలుగు దేశంలో మహమ్మదీయుల ఇళ్ళలో వేసే. జాత 
కర్మలు వివాహాదిశుభ కార్యాలలోను, పండుగలు పబ్బాలలోను అవలం 
బించే ఆజారాలు వున ఆచారాలకు వాలా సన్నిహింతగా న్రండడం 
అందరికీ తెలుసును. పెళ్ళిళ్ళలో 'పెళ్ళికూతురుకు పసుపు నలుగు 
"పెట్టడం దగ్గిర నుంచీ సెళ్సికుమారుడిని మ పువ్వుల జాలరుతోగు రం 
మిద కత్తితో ఊగరేగించడంవరకూ మన క్ష తియకులావారాలే ముస 
ల్మానులలోకూడా కనబడుతున్న వి, మహమ్మదయులలో చచ్చిపోయి 
నప్పుడు చేసే అపరకర్యలు కూడా చాలావరకూ హిందువులు చేసే 
టటువంటివే వున్నవి. వారి “ఫాతెహాలి మన స్వర్గ పాథయముసకు 
చాలా సన్నిహితంగా నృంది. అఖ్బరికీ “ఒకవిధమైన తద్దినాలుకూడా 
వాళ్ళు పెడుతున్నారు. * ఇంక మంచిరోజులనీ, వర్గమనీ, వారమనీ 
వాళ్ళలోకూడా వాలా పట్టింపులు వున్నవి. ఎన్నిక బుర్గు చెప్పినా పక్క 
ఇంటి హిందువు పాటించే శకునాలను ఇరుగుపారుగుకీ మహమ్మదీయుడు 
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పాటించకుండా వుండలేక పోతున్నాశు. ఇప్పటి గా)మాదులలో 

హిందువుల మహమ్మాదీయులూ అన్యోన్యంగా వుంటూ వరసపెట్టి 
వీలుచుకుంటూ భారతభూమి కమపున పుట్టిన అన్నదమ్ముల లాగనూ, 

అక్క- చెలైళ్ళ లాగనూ జీవిస్తూన్నారు. ఇదంతా మనకు అనుభ వైక్య 

వేద్య మే కడా! 

౮. చెన్నపట్నం గవర్నరు దుర్గతి 

ఇంగ్లీషువా రీ దేశానికి వర్తకం చేసుకోవడానికి వచ్చేటప్పటికి 
విజయనగర సామాాజ్యం విచ్చిన్నం అయినా చెన్నపట్నం సముద 

తీర పాంతాలన్నీ ఆచకవర్శుల వంశీకుకైన చందుిగిరిరాజుల పరిపా 
పాలనలోనే వుండేవి. ఆరాజుగారి కిందిఅధికారిని ఆశ్రయించి ఇంగ్లీషు 
వారు 1689 లో పస్టావాంది చెన్నపట్టణం దగ్గిర ఒక కోట కట్టుకుని 

అక్క_డ వర్తకం చేనేకుంటూవుండగా దేశమంతా గోలకొండ “నవా 
బుల వశమైంది. తరువాత 1657 లో మొగలాయి చకివ కియెన 

కొరంగ జేబు గోలకొండను జయించగా యా ప్రాంతాలన్నీ ఆయన 

తాబేదాకుగై న కర్నాటకనవాబు పరిపాలనకిందికి వచ్చినవి. ఇంగ్లీషు 
వారు వయెండకు ఆగొడుగుపట్టుతూ మొదట చంద గిరి రాజులను, 

తరువాత గోలకొండ నవా? క అటుతరువాత క ర్నాటక నవా 

బునూ ఆశ్య/యిస్తూ కాలశేపం చేసేవారు. 

ఆర్మాటునవాబు 

ఇలాగ ఉండగా చేశంలో అంతఃకలపహోలు కలిగి ఇంగీషువారు 

బలవంతులై వునరాజులను, నవాబులను బంతులనాడించినట్లు ఆడించి 

రాజ్యాధికారాలను చేజక్కించుకోవడానికి అవకాశాలు కలిగినవి. 

మ నై నవాబు అన్వరుద్దను 1749 లో చనిపోగా అతని కుమారు 

డన మహమ్మదాలీ నవాబు అయినాడు, పూర్వపు నవాబుగారి అన్న 

కుమారుడి అల్లుడేన చందాసాహేబు ఈ కర్నాటక రాజ్య సింహాసనాన్ని 
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అక ముంచాలని సంకల్పించి ఈవిషయంలో తనకు సహాయం చేయ 
వలసినదని అప్పట్లో పుదుమేరీ పాంతాలలో బలవంతులుగానున్న 

"ఫ్రించి వర్తక కం చెసీ వారిని అశ/యించా డు. అప్సు మహమ్మాదాలీ 

సవాజంగా, 'ఫంచివారి! పోటీగానున్న ఇంగ్లీషు వర్తక కంచెనీవారిని 

ఆశ్రయించాడు. అంతట ఈ కర్నాటక రాజ్యసింహాసనంకోనం 

యుదాలు పా)రంభ మైనవి, ఆయుగ్ల్గాలలో ఇంగమువారు జయించడంలో 

మహామ్మదాలీ రాజ్యాధికారం స్థిర ని కొపడింది. అతడు ఇంగ్నీషుహారికి వకుడై "జె 

వారిచేతులలో కీలు బామ్మ యె ' వా రలాగ చెపితే అలాగ వినవలసి 

వచ్చినది. కర్మా టక రాజ్యానికి మవామ్మ ౫" “వీ చేతునకు నవాబుగా 

నున్నాడుగాని నిజమైన పభుత్యాథకారా లన్నీ ఇంగీమువాశే చలా 
యించడం పారంభించారు. న. సహాయం చేసినందుకు 

సాలుకు సడులశ్లల వరహాలు నవాబు కెంపెసివారి కివ్యాలి అది 

చెబించడానికి సొమ్ము లేక నవాబు బుణాలు చేయవలనసీవ చ్చింది. 
౧౫ 

కర్నాటక నవాబు మొదట ఆర్మా_టును రాజధానిగా చేసు 

కొని యున్నందువల ఆయనను ఆర్కా _-టు నవాబుఅనికూడా అనేవారు, 

తరువాత అతు వన్నపట్నంచేరి ఒక న 'కాపురంవుంటూ 

వచ్చాడు. అతడు న ఇ౦గ్గషు అధికారులను 

మెప్పిం: చడముకో సనూూ దుర్య్యయ అ. చెయ్యడం ' వౌ రంఖింవాడు, కంపెనీ 

ఉద్యోగులకు బహువుతులూ, లరావాలూ విరివిగా నిచ్చేవాడు. వాలా 

మంది దొరలకు ఉదోోగా లిచ్చి తనవద్ద వుంచుకొ నేవాడు. 1758 - 1780 
మధ్య అతని అఆతిధ్యమునుబొందిన “వారలూ, దొరసానులూ అతని 

mes భవమును, భోగవలాసాలను, దుబారాఖర్చును చిత 

చితా లాగా వస్ష్రంచియున్నారు. అర్కాటునవాబు దయొక్కు_. రాజ్యాధి 

కారము కేవలమూ ఇంగషువారి వ య శ్ర "వెననే ఆధారపడి 

వున్నందువల ఏదో నెపంపోాద చీటికీ మాటికీ కంపెనీ అధికారులు 
అతనిని సొమ్ము ఇవ్యవలసిన దని సీడించేవారు. కొందరు ఉద్యోగులు 
అతని ని నయాన భయాన సొమ్ము తెమ్మని బలవంత పె పే వారు. కొందరు 

అతనికి సహాయం చేస్తామని మోసగించి సొమ్ము కాజేసీవారు. ఇన్ని 
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విధాలుగా సొమ్ము షిండుతూన్రంశే, నవాబుకి వంతసొమ్ము లే నాలు 

తుంది గనక? అందుకోసం అతడు అప్పులవాలు కానలసివచ్చింద. 

నవాబు తనఅన; సరింకొొదీ ఎక్కు... వ a బుణప తలు వాసి 

యిచ్చే వాడు. కొందణటు ప్రబుద్దులు ఆతనిని మోూసగించిి బలనంత వెర్ట 

నూటికి పతే మొదలు 46 నంతులచొప పూన అత్యక మైన వ్య వం .లువేసి పతి 

సల కూన్యంగాకూూడా కొన్ని బుణసపతా టు నా బు. రోముకున్నా రు. 
తీ 3 (౧ లో అ శ. ల్ అట అను ఆ 

ఇలాగ వాాయించుకొన్న బుణపతి లా "టూ. సొమ్ము వెంటనే 
A 

ఇవ్యవలసిందని బలవంత ఇ పీ టు వ్యకి పూన — 

తగిన న్ స్తీ వ RAN సొముని స సాచి చ. ఎదుకి ౧ Sra! అతని oA గాలను 

స్వాధీన ర్ ప ర నా ౧చుకొసిన్న్, సిస్తులవ సూళ్ళి లా ఇం 

రొ ag) 

వాక్కుులను: వొందిన్న్స్, అతనిశాజ్యంలో ఖ్ ean కిస్తులననూః లః 

లె తులను బాధించడం సారంభించారు, ఈపతా)లను పొరలు చావో 

టంగా బబారులోచె? కయ = వ ప్రారంభించా దు, 
టి 

అకాలంటో చున్న పళ్ళ బలో తా షు న ఎ సార కొలున్రలో 
అమ్మో క: 

సనిచుసే గొప్పు అధికారులైన ది వోరలలో చాలమం౦ది ఇలాంటిప వాలు 

వాారి.౦చుకొని యా యన్యాయాలలో న న ఉన్నందువల్ల 

ఆరాటున నవాబు బుణప తా ss సా గ న. రంగా సాగింది, a 

చెన్నపట్నం గనర్నరు కార్వాలోచనసభలో వ్యవహారాలన్నీ 

అధిక సంఖ్యాక సభ్యుల అభిప్రాయాన్ని బ్ జరగాలనే నియమం ఒకటి 

యున్నందునల ఈ నవాబుగారి 'చాకీదాగులు కార్యాలోచన సభ్యులకు 

లంవాలి చ్చీ; భాగాలిచ్చీ వారిని లోబర్చుకొని ని తమకు కావలసిన అధికా 

"రాలను, ఉ _ల్పెర్యులనూ సంపాదించేవారు. అందువ కం వనీ [ప 

లలో ఎనలైనా ఈ అన్యాయానికి అంగీకరించక వాటిని ప +తిఘటి "సే 

తక్కినవా ర ద౦దటిళృరా వేటకుక్క_.లలాగ అతని మిాదపడి బాధించేవారు. 

అందువల్ల ఎవ్వరూ -ఈ యన్యాయాన్ని అరికట్ట క పోయేవారు. కొంత 

మంది గవర్నరు కూడా ఈ యన్యాయపున్యన హారాలలో భాగస్యా 

ములై నట్లు కం పెనీరికార్డులవల్ల కనబడుతూ వున్నది, 
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శాపీ వారికి , మైనికన్యయంకి)0ద సాలుకి వడులకొల వరహాల 

ప సంచల సొమ్మును నవాబు చెల్లించ లేక బకాయి పెట్టి 

అందు] కింద 1760లో జాగీరుజిలా అని (ప్రసిద్ధిచెందిన చెంగల్పట్టు జిల్లాను 

కంచెసీ వారికి సమర్పించాడు. అయిలే మళ్లీ సాలుకి తికి లత్షలవరహ+ 
లను చెల్లించే పద్దతిని ఆజిల్లాను వారినల్ల 1768 మొదలు 1750 వజకూ 

అతడు కవుల్కు- పుచ్చుకొంటూ అసొమ్ముకూడా. చెల్లించ లేక బాకీ 
పడినాడు. అంతట 1780 లో కం వెనీవాళే ఆజల్లాలో శీస్తులువసూలు 

జేయడానికి యిజూరాలు పాడించి బాకీ కింద వాలు వేసుకొ నేవారు, 

అబాకీ తీరడం అంటూ లేదు. 

ఇలాగ నవాబుగారు లోకుల కివ్యవలసిన మొత్తం పాపం 

పెరిగినట్లు పెరిగి, కొన్నికోట్ల వరహాలు లెలింది. బాకీదారులు తమ'బాకీ 
లను గుణించి వ. (వారంభఖంచారు, ఈ బాకీలను తీర్యానించే 

విషయంలో నవాబు ఉవేష్ల వహిస్తూన్నాడనీ, చెన్నపట్నం కం "వినీ 

అధికారులు కొందగిపట పక్ష పాతబుది చూవీస్తూన్నారన్ తగాదాలు 

బె లుబేరినవి. చెన్నపట్నందొరలలోనే ఈ విషయంలో రెండు సారీ లు 
బయలుదేరినవి. ఈ తగాదాలు, కుట్రలు, అక్రమాలూ ఎక్కువయి 
ఆఖరికి సీమలో కంపనీ డై రక్టర్తకు ఫిర్యాదులు పోగా వారు దీనిని 

గుటించి కొంతవివారణ చేశారు. వారిలోకఘాడా కొందటు ఒకపవ్లమూ 

మటికొందబు ఇంకొక పక్షమూ అవలంబించి అభిప్రాయభేదాలు కన 

బర్పగా ఈవిషయం పార్లమెంటులో చర్చకు వచ్చింది. కాని అక్కడ 

కూడా అభిపాాయభేదాలు వచ్చినవి, దీనికంతా కారణం నవాబు 

గారిజుట్టు చేతచిక్కి౦చుకున్న దొర లే. ఈవిషయంలో నీమలో కూడ 

కొంతసామ్ము ఖర్చు పెకి అక్క-_డివారి నోళ్లు కట్టకపో చే నవాబుగారి 

రాజ్యం ఆయనకు దక్క_డం దుర్తభమని చెప్పి ఆయనను భయ పెట్టి అతని 

దగ్గరనుంచి వారు మళ్లీ కొంత సామ్మును గుంజి, కొందు డై రెక్షర్లకూ, 

పార్లమెంటు సభ్యులకూ లంచా లిచ్చిన్ని ఈ బుణపతా)లలో భాగా 

లిచ్చిన్నీ నవాబుగారి' బుణాలను సమర్గించేపత్రాన్ని అక్కడ లేవ 



ఇెస్నపట్నం గవర్నరు దుర్లతి ర్ 

దీశారు. నవాబుగారి బాకీల విషయమై చర్చ వచ్చినప్పుడల్లా ఈపత్షం 
వారు రేచులలాగ వేచి ఆ వ్యవహారాలను సమర్గించేవారు. 

ఈవిషయాలలో ప్రవేశించి చాలా దుర్మార్హాలుచేసి సొమ్ము 

కాజేశాడనే కారణంనల్ల చెన్నపట్నంలో  కంవెసీవారి. క్రింద 

ఇంజనీరింగు కోట్టడముల శాఖలో ప DS న్ ఫీల్లు అనే ఒక 

ఉన్న కంపెస్ ఉద్యోగిని ఇక్కడ అధికారులు 1770 లోనూ 1778 

లోనూ రెండుసార్లు పనిలోనుంచి తొలగి స్టే అతడు వీవుకు వెళి అక్కడ 

తన పలుకుబడిని "నుపయోగించి మళ్ళి తన వుదో “gyno తొను తెచ్చు 

కున్నాడు. తరువాత అతడు పార్లమెంటు సభల్మోపవేశించి ఈ 

అన్యాయాలను నిలబెట్టడానికి పాటుపడి కృతక త్యు జె నాడు, 

ఆర్కాటు నవాబుగారి బాకల వ్యవహారాలవల్ల చెన్నపట్నంలో 
కంవెనీ ప్రభుత్యం పుచ్చి పోయింది... ఆర్కాటు నవాబుబాకీల విష 
యంలో జరిగిన అన్యాయాలను గుజించి పార్లమెంటుకు తెలియగా 

ఆబాకీల నిజు-నిజములను గుటించి విచారించ వలసినదని పార్లమెంటు 
వారు 1774లో తీర్మానించారు. ఈ బుణమును పరిలీలిం చగా అది 

మూడు ఫాగాలుగా కనబడింది. అందులో ఇంచు భాగాలలో కొంత 

నిజం వున్నట్టు క సబడినా పెద్దైభాగం మూూతం అంగీకరించడానికి పలు 

లేని దాంగబాకీలతో నిండివున్న ట్లు కనబడింది. కం పెన్ డై రెక్టస్త దీనిని 

గుణించి విచారించడానికి (పయత్ని సే స బోరు అఫ్ కంటోల్ అనే పె 

తనిఖ సంఘంవారు దానిని అలాగ విడదీయడా డానికి వీలులేదని చాకిల 

మొత్తాన్ని అంగీకరించడమో, నిరాకరించడ మో జరగాలన్నారు. దీనికి 
కారణంనీమలోని అధికారులలోకూడా చాలామంది కిందులో భాగాలు 
వుండడ మే ! 

ఇంగ్లాండు పార్తమెంటుసభలో సభ్యుడుగా- నున్న ఎడ్మండ్. 

బర్కు. అనే ధర్మాత్యు డొకడు ఈ యస్వాయాలను చూచి సహించ 

లేక దీనిని గుణించి అతితీవ )ంగా విమర్శించి, -ఈ బాకీలకు సంబంధిం 

చిన కాగితముల నన్నింటినీ పార్లమెంటువార్తి ఎదుట పెట్టవలసినదని, 
ఒక తీర్మానాన్ని పితిపాదించాను. అయి తే వెన చెప్పిన పాల్ బన్ 
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ఫల్లున్నూ అతనిలాగనే భారత చేశంలో చాలా అన్యాయాలు చేసి 

అమితధన మార్చించి పార్లమెంటు సభ్యుడైన" అట్కి_న్ సన్ అనే దొర 

యున్నూ మరి! కొందటున్నూ ఏకమై బర్కు.మహాశయుని తీర్మానాన్ని 
ఓడించి వేఫారు. అంతట అర్కాటునవాబుగారి బుణదాతల అక)మ 

చర్యలకు హద్రుపద్దు చేకుండా పోయింది. ఈబాకీని 1754 మొదలు 

1804 వరకూ సాలు ఒకటింటికి 450000 నవరనుల చొప్పున కి సీలుగా 
చెలించేటట్లు ఏర్పాటుచేశారు. ఇంత సొమ్ము చెల్లించిన తరువాత 

1805 లో. ఈ బాకీలను విమర్శించ డాని కని ఒక విచారణ సంఘాన్ని 

వర్పర్చగా వారు 1514 నరకూ విచారించి ఆంకుకోట్ల ననరసుల హాకీ 
మొత్తంలో ఒకకోటి తొంభె లక్షల నవరసుల బాకీ శేనలమూ అబద్ధ 
మని - నక్త యింవాను! మిగిలిన బాకీలో (పతి మూడుకోట్ల బాకీలోనో 

ము "మ్ఫెలక్షుల బాకీమొ త్రం మాతం నిజమని 1880 లో నిర్షయిం 

చారు !! ఇలాగ తేల్చిన 'మొత్తొన్ని బటి యూ సై లోగడ కం వస్ 

వుద్యోగులకు చెల్లించి. వేయబడిన బాకీయానత్తు అబవ్గమే ననిన్నీ 
నిష్కారణంగా ఆ మొత్తము చెప్పించబడన ద దన నిన్నీ క స్ట స్త వంది, 

ఈ బుణభార ౦యుక వడ్లిమా (త మే సాలుకు 623000 నవరసు 

లుగావుంజేది. ఇది చహూర్పుఇండియా న న ్రరకసంఘంవారికి భారతి దేశంవల 

వచ్చెలాభాల మొతానికి శెట్టంపు మొత్తంగా వుండడం చూసీ చాలా 

మంది తమగుండలు బాదుకొన్నారు. దొంగపష్మతాలను సృష్టించి 
నందుకు ళకొందరిమోద ఫోర్డరీ "కేసులు దాఖలుకాగా వాటి విచారణ 

సందర్శంలో ఆకాలంలో చెన్నపట్నంలో కంపెని అధికారులుగాను, 

స్వతం్యతవ_రృకులుగాను, ఉండిన దొరలు చేసిన అనేక అక్రమాలూ, 

అనాళ్యయాలూ బయలుపడనవి. అంధప హక వృషసంవత్సరాది సంచి 

కలో “నున చెన్నపట్నము - దీని పూర్యచరి త్రి అనే వ్యాసంలో డనీ 

వివరము లున్నవి. (Rise aud fulfilment cl British Rule in India, 

Thompson, and Garratt pp 187— 190.) 

తంజావూరు రాణ్యాపహరణం 

అప్పులు తీర్చ లేక ఖర్చులకు సామ్ము బాలక  వాధ పడుతూ 



(18) చెన్నపట్నం గ వర్నరు దుర్గ త్ర ర 

వున్న అర్కా_టునవాబు చుట్టు పక్క_ల నున్న రాజ్యాలలో చేని నేనా 

చేజిక్కించుకొని తనకు కావలసినసామ్ము సంపాదించు కోవాలని 
ఆలోచిస్తున్నాడు. ఈవిషయంలో తన బుణదాతలై న కంపెనీఅధి 

కారుల దొరలూకూడా తనకు సహాయము చేసారని అతని ఆశ, 
త్వరలోనే నవాబుకి ఆలాంటి అవకాశాలు లభిరాబాయి, 

అర్కాటుననాబు "బాకీల న్యవహారంలోనుంచి ఒక అధర్మ 
"దేవత తలయె ల్లి తంజావూరురాజ్యాన్ని పట్టుకొని కీ డించసాగింది. 

తంజావూరు సకల సంపదలకూ నిలయమైన స్వతంత్ర రాజ్య 0. అది 

పూర్యము చోళ రాజుల క్రిందనుండి 14 వ శ తా౧ములో విజయనగర 

సామా )జ్యాసికి సామంత రాజ్య మై తరువాత రాజ పటినిధు లైన తెలుగు 

నాయకుల పరివాలనమున నుంటూ వచ్చింది. ముటికొంత కాలానికి 

తెలుగునాయకులు స్వతంత్ర రాజులై ఆదేశాన్ని పరిపాలించారు. 

తంజావ్రూచు మధథురొసా "యకుబమిభ్య 1673 లో జరిగిన యుదంలో 

మధురనాయకులు "తంజావూరును జబమించగా ఆంధ్రనాయక రాజ 

వంళం అంతరించింగ. ఛత్యపతి శివాజీముహారాజు సవతి తమ్ముడైన 

ఏక అనే “పంకోజ్ బిజాపూరు సులానుగారి సేనాధిపతిగా వచ్చి 

రాజ్యాక )మణనోసి 1075 లో _ తంజావూరుకు రాజై నాడు, తరువాత 

వుహారామ్ల్రలైన ఆయననంలికు లే ఆరాజ్యాన్ని పరిపాలించారు. ఇలాగ 
వక్కండ నాజలు మారినా దేశపరిస్థితులు మాత్రం మారలేదు. 
తందావు3రు ఎప్పటిలాగే సాడిపంటలతో తులతూగుతూ సుభిక్షంగా 

నుంకి సంగీత సాహా త్యాలకు, అలితక ఫలకు బ/సిద్గి జెంది స్వ్యతంత మైన 

దత్షీణాంధ, రాజ్యంగా ఉంటూవచ్చింది. ఈ తంజావూరు రాజ్య 

వైభవం చూస్తే చుట్టుపక్కల వారందటికీ కళ్లు కుట్రినవి. 

1742లో తెండావూరునేలే సాహుజీని పితాపసింహుకు తోసి 
రాజన్నాడు. అప్పట్లో చెన్నపట్నం సముదతిరంలో ఒకకోట కట్టుకొని 
వరృకంచేసుకొంటూనవున్న ఇంగ్టీవువారు (పతాపనింహ మహారాజుతో 
'స్నేవాంచేసి వదు సంవత్సరాలు ఆయనతో సఖ్యతగా నున్నారు, 

ఆకాలంలో ఇఇంగ్నీషువారికీ, _ఫంచి వారికీ జరిగిన యుద లలో ప్రతాప 
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సింహుడు ఇంగ్గీషవారి పతాన్నే వున్నాడు, ఇలాంటి స్థితిలో పద 

భమ్లడెన సాహుజీ మహారాజు తాను మళ్ళీ తంజావూరు సింహాసనం 
ఎక్క డానికి గనక తనకు సహాయంచేస్తే తంజావూరు రాజ్యంలోనున్న 
"జేవికోట జాగీరునున్నూ, కోటనున్నూ ఇస్తాననిన్నీ, యుద్గపు ఖర్చులన్నీ 
తానే భరించు కుంటాననిన్నీ, ఇంగ్లీషవారితో జేరం మె రాడు. అంతట 

ఇర్ధోషు వారికి నోరూరింది. బ్రంతవటకూ తమకు స్నేహితుడుగా నున్న 

పో తాప పసింహమహారాజుపటథు మిత)దోగహం హ్ కా పూనుకొని 

వారు అతని మిదికి దందుపంపించారు. అయిశే అయున్గంలో వారి 

ల అంతటితో సాహుజీకి సహాయంవేసే' "| పయత్నం 
మానుకొని ఏవిధంగానెనాచవికోటనుమాతం పతా పసింహుని దగ్గర 

నుంచిలాకో._వాలనే సంకల్పంతో బంగిన వారు దేపి$ క అను ముట్టడించి 

అది SS ఇవికోటతనుతమహుకు ఉండ నిస ప్రక ముందు “Es 

రాజుకు సహాయం చేయకుండా వుంటామని ప్రతాపసింహునితోనే 
'బేరంపె్టారు! ఈ నాటకంయొక్క_ మొదటి అంకం ఇలాగ పూర్తి 

అలు౦ది. తరువాతకొంచ కాలం జరిగింది. 

(పతాపసింహుడి కింత అన్యాయం జరిగినప్పటి కీ కర్నా టకన వాబుల 

తగాదాల ర ఇంగ్నీమువారికీ, ' ఫంచివారికి జరిగిన యుద్దా 

లలో ప ప్రతా పసింహుుడు. పాపము: వ పశ్షూన్నే అవలంభించి 

నమ్మకంగా నున్నాడు, ఆయుద్రాలలో లింగ 'షువారు జయించినందు 

వల్ల వారి నాశ )యించిన మహమ్మదాలీ కర్నా టకన వాబుగా విర పడి 

వారి చేతులలో కీలుబొమ్మ తము నాడు. ఒకొనూూలనుంచి తన 

రాజూఇధికారాలూ, రాజమా కూడా తన చేశులలోనుంచి జారి 
ఇంగ్గీమువారి చేతులలోనికి పోతూ వుండగా ఈ నవాబు తనకు పచ్చ 

పచ్చగా కనబడుతూ వున్న తంజావూరు. రాజ్యంమాద కన్ను వేసి 
దానిని ఎలాగ నా కబళించాలని విశ్వప్రయత్నాలు చెయ్యడం 

పాంరంభించాడు. అతడు వదో సాకు కల్పించి తనె న్యాలను తంజూ 

వూరు మోదికి దండుపంపాడు, అంతట తంజావ్రూరురాజు ఈయన్యా 

యాన్ని గుణించి తనస్నేహితులైన ఇంగ్లీషు వర్తకకం పెన వారితో 



చెస్నపట్నుం గవర్నరు దుర్గ తీ 99: 

మొర పెట్టుకొన్నాడు. బ్రంగ్లీషుకం పెనీ వారు వీరద్దరి మధ్యను “రాజీ 

కుదర్చడంలో తమకు కొంత లాభం నున్నదని గ్యహించి అందుకు 

తగిన ఏర్పాటులను చేశారు. తంజావూరు రాజు ఆర్కా-టు నవాబుకు 

సామంతుడుగానుండి ఆయనకు నాలుగులక్షలవరహాలు కప్పం చెల్లించే 

టట్లున్నూ, నవాబు తంజావూరు రాజ్యాన్ని ఆక )మించడానికి ప్రయ 

త్నించకుండా న్రండేటట్టున్నూ 1762 లో ఒక రాజీ కుదిర్చారు. ఈ 

వర్పాటు ప్రకారం కొంతకాలం జరిగింది. ఇంతలో ప్ర తాససింహ 

మహారాజు చనిపోయాడు. అంతట కర్నాటక నవాబు తన బాకీదారు 
లన ఇంగ్టమఅధికారుల కుట )తో మళ ఎప్పటి ఆటనే సాగించాడు, 

ప్రతాపసింసుడి కొొమారుడో న తులజూజీముహారాబు మదికి నవాబు 

1771 లో తన్నసైన్యాలను సరిత రాజ్యాన్ని వ్ లగొట్లించాడు, తుల 

జాబీముహారాజు ఏమి చెయ్య లేక నవాబుకి చాలా సొమ్ము నిచ్చి 

అతనితో రాజీపడ్డాడు. ఇంగ్గిషువారు చూసూ నూరుకున్నా యే, 

కర్నాటకనవాబు ఆశకిమితి లేదు. తంజాపూరు రాజ్యూ న్నలాగు 

నైనా కాజెయ్యాలని సంకల్పించాడు. ఇందులో తనకు సహాయంచే స్తే 

అమితమైన ధన మిసానని ఇంగ్నీషుదొరలందటికి ఆశ పెట్టాడు. బాలా 

మంది అధికారులను లోబర్సుకొన్నాడు. 1778 లో మళ్ళీ తంజావూరు 

మీదికి దండెత్తి దేళాన్ని కొల్లగొట్టి రాజును చెరబట్టి రాజ్యాన్ని 
తనవశంచేసుకొన్నాడు. అంతట నవాబుచుట్టూ చేరిన ఇర్యషు దళారీల 
పంటపండందె, బుణాలతీర్క్మానం "పరుస తంజావూరు రాజ్య భాగాలను 

నవాబునల్ల తాకట్టు పెటించుకొని శిస్తులు వసూలువెసుకొ నే వాక్కును 

పాంది అక్కడ రతుల పొలాలలో నున్న పంటయావత్తు జప్తుచసి 

నానా భీభత్సమూ చెయ్యడం పారంభించారు. ఇలాగ నవాబు తన 

'బాకీదారులను తంజావూరుమీోాదికి ఉసికొల్చ్పడం చూసె నిజంగా 

వీరందటికీ బాకీలు లేవనిన్ని, తంజావుశాపను దోచుకొని ప్రజలను పీల్సి 

విప్పిచేసి సొమ్ము పిండి ఉభయులూ కలిసి పంచుకోవడానికి నవా 

బున్నూ, ఈ దొరలున్నూ కలిని కుట) చేశారనిన్నీ చాలమందికి . 

తోచింది. బుణదాతలలో చాలామంది కంపెనీ అధికారులుగానే 
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ఉన్నందువల తంజావూరు రైతుల మొరలను ఆలకించి అక్కడ 

జరుగుతూవున్న అక మాలను విచారించి న్యాయం జరిగించేవా చే 

లేకపోయారు, 

గవర్నరు పిగ ట్టుగారు 

తంజావూరు రాజుకుజరిగిన అన్యాయం సంగతి మెల్లిమలీగా 

ఇంగ్రాండులోనున్న తూర్పు ఇండియా వ ర్తకసంఘుంవారి అధికారులకు 

తెలిసింది, అంతట కంపెనీ డై 'రెక్షరు నవాబుచేసీన అక్రమానికి చెన్న 
పట్నంలో కంపెనీ అధికారులు మద్దతుచేయడం బాగా లేదని వారిని 

కఠినంగా మందలించి అప్పట్లో చెన్నపట్నం గవర్నరుగానుండిన 

వించ్ (1/6౧) దొరను అపదవిలోనుంచి తొలగించి అతని స్లానే 

పూరం 1755 మొదలుకొని 1703 వరకూ “దిన్న పట్నం గవర్నరుగా 

నుండి ఫ్రెంచివారితో జరిగిన యుడ్డాలలో ధైర్యంగా పనిచేసిన “జార్జి 
విగట్టు అనే ఆయనను మళ్ళీ చెన్నపట్నానికి గవర్నరుగా నియమించి 
తంజావూరు రాజ్యాన్ని మళ్ళీ పూర్వపురాజుగారివశం చెయ్యవబనందని 

అతనికిచెప్పి 1775 లో పంపించారు. 

ఇది కర్నాటకనవాబుగారికి చాలా క షంగాతో చింది. 'తొను 

ఇర్గమువారికి నమ్మిన స్నేహితుడననిన్నీ త౦ంజావు3రు రోజు నట్టి పనికి 
మాలిన వాడనిన్నీ తంజావూరు తన అధీనం తన్పిత తాను దొరల 
కివ్యవలసిన బుణాలను తీర్చ లేననిన్నీ ఎన్నోవిఫ లుగా మొరపెట్టు 
కున్నాడు గాని పిగట్టుగారు వినిపించుకో "లేదు. చెన్న పట్నంలోనున్న 
గొప్పగొప్ప ఉద్యోగులచేత చెప్పించి చూశశాడుగాని లాభం లేక 

పోయింది. ఆఖరికి తానుమళ్ళీ ఇంగ్లాండులో కంపెనీ డై రక్ట్ర ర సభ 

వారికి చప్పుకుంటాననిన్నీ అందాకా తంజావూరు విషయంలో చర 

తీసుకోవదనిన్నీ విగట్టుగారిని వేడుకున్నాడుగాని అందుకు కూడా 
ఆయన అంగీకరించ లేదు. తనకీ వ్యన హారంలో సహాయంచే స్తే అమిత 

మైన ధనం లంచబుసానని కూడా నవాబు కబురంపనా పిగట్టుగారు 

చలించ లేదు. నవాబుకి అమితమైన కోపంవచ్చింది. ఈ పిగట్టుగారిని 
ఎలాగైనా సాధించాలని ఉపాయాలు ఆలోచించడం పారంభించాడు, 
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ఆయన మనస్సును మార్చాలని జపతపాలు హోమాలు చేయిరానాదు. 

అతనిని తుదముట్టించాలని మారణహూోమం౦ంకూడా వేయించాను, 

విగట్టుగారు తన కర్తవ్యాన్ని నెరవేర్చడానికి స్వయంగా తంజా 

వూరికి వెళ్ళి అక్క_డ ఆర్కాటునవాబుగారి. పరిపాలన రద్దుచేయబడి 

మళ్ళీ తంజాన్లూరు. రాజుగారిపరిపాలన  సాపించబడిందని ప్రకటన 
చేయించాడు. 

వెన్ ఫ్ కథ 
యి 

ఆసమయంలో ఒకొచిత)ం జరిగింది. (763 వ సంవత్సరం 

నుంచి చెన్నపట్నంలో కంపెనీవారి ఇంజనీరింగు కొట్టడణముల శాఖలో 

ఒకచిన్న వుద్య్యొగిగా నుంటూ చెన్న పట్నం "కోట గోడల నిర్మాణం 
వగ రా పనులు చేయించిన “పాల్ న్ ఫైలు? అనే దొర ఒకడు 

గవర్న రుగారి దగిరికివచ్చి ఆర్మా_.*౫ సవాబుగారు తనకు 230000 నవర 

నులు బాకి నున్నా డినిస్ని అందుకంద ఎంజూవ్లూరు రాజ్యంలో కొన్న 

భాగాలను తినకు తాకట్టు పెట్టినాడనిన్ని నింజావూ?రు రాజ్యంలో శిస్తులు 

వసూలుచేసుకునే వాక్కు తనకు వున్న దనిస్ని తంఒబావూూులో కొందరు 

ఆ సామోలుకూడా తనకు బాకనుండి భూములమిోద ెరును తనక హోమో 
వ్రంచినారనిన్ని తనబాకీ తీరకుండా తంవావూరును 'రాజుగారికిన్వ 

డానికి ఏలు 'లేదనిన్నీ అభ్యంతరం చెప్పాడు. గనర్నరుగారు అతని 

మాట వినిపించుకోకుండా తంజావూూరును రాజుగారికి స్వాథినపరిచారు, 

అంతట బెన్ ఫ్లు చెన్న పట్నంలో గవర్నరు గారి కార్యాలోచన సభ 

వారికి పె సంగతులతో అర్హయిచ్చినాడు. బన్ ఫలు మాటలు వాలా 

ఆశ్చర్యక రంగానూ అనుమూనాస్పదంగానూ కనబడినవి. ఇతరులకు 

అంత అప్పులిచ్చ తాహతు అతనికిలేదు.. ఇతడు న్యతహగా ధన 

వంతుడు కాడు, ఇంగ్లాండు నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇతిడు తెచ్చిన నాము 

వమోలేమి. పోస్కీ ఉదొ సగంలో ఎక్కువగా సొమ్ము ఆర్షించినాడేమోా 

ననుకుందా మంచే అతడు చేసిన వుదొ స్ట్ ౦ చాలా చిన్నది. అందులో 

ఎక్కువగా సొమ్ము అక్టించే అనకాశాలు లేవు. ఇతడు తాను సంపా 

దించిన దానినే పొదుపు చేసుకుని కూడ బెట్టు కున్నాజేమో నను 
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కుందావముంకు అతడు వాలా దుబారా మనిపి.. సొమ్ము నిలువ చేసే 

స్యభావం కల వాడు కాడు, నవాబుగారుగాని ఇతిరులుగాని నికు బాకి 

వున్నట్లు నీదగ్గర దాఖలా 'లేమైనా వుంశే చూపించ వలసిందని 

గవర్నరుగారు అడిగి తె అతడేమూ చూపలేక పోయాడు. గవర్నరు 

సూర్ కార్యాలోచన సభ్యులలో బహు సంఖ్యాకులు కూడా మొదట 

జెన్ ఫీల్లు చెప్పిన మాటలను నమ్మలేదు. తరువాత మళ్లీ అతడేమి 
మాయోపాయాలు వేశాషోగాని త్వరలోనే కార్యాలోచన సభ్యుల 

మనస్సులు మారి బసుసంఖ్యాకులు మళ్ళీ తమ అభిప్రాయాన్ని 

మార్చుకోని యీన్యవహోరాన్న తిపగదోడ తంజావూరు కర్నాటక 

నవాబు స్వాథినంలో వుండగా ఆరాజ్యాంలో భూమాలమోద. పండిన 

పంట యావత్తూ 'బెన ఫల్లుకే హక్కు. గల ఆ స్టి అని తీర్మానించారు! 
ను. 

య బెన్ ఇల్లు బాకిలజేవి తంజావూరు రాజ్యా దాయంపెన స 

చయబడ వలసిన పికు పపం అభి పొయాన్ని కూడా వెలిబుచ్చి ఆ 

రాజ్యములోని భు *ములమి+*వ నున్న పంటను ఆతిసి పశ ౨ చెయ్యడానికి 

చెన్న పట్న౦ప్టభుత్యం వారు. తగు సహాయం చెయ్యాలని కూడా 

నిశ్చయించారు. 

గవర్నరుగారికీ కార్యాలోచన సథ్యులరా తగాదా 

గవర్నరు గారికిద బాలా అన్యాయమని తోచింది. అంతట 

విగట్టుగారు తన కార్యాల చన సభ్యుల యభిపా/యాన్ని ప్రతి 

ఘటించాడు. గవర్నరుగారికీ కార్యాలోచన సభ్యులకూ భర్షిణ 
జరిగింది. అంతట గవర్నరుగారి కార్యాలోచన సభలో బెన్ ఫు పక్షుం 

వహించిన సభ్యులు గవర్నరుమోద సీర్ట్యవహించి ఇతర విషయా 

లలో అతని అధికారాన్ని తృణికరించడం |పారంభీంచారు, 

ఇంతలో తంజావూరు రాజు దర్చారులో ఒక ఇ్రంగ్నీమ _పతినిధిని 

నియమించ వలసి వచ్చింది, ఆ సందర్భంలో కూడా గవర్న రుగారికీ 

కార్యాలోచన సభలోని అధిక సంఖ్యాక సభ్యులకూ అభిపాయ 

భేదం వచ్చింది. గవర్నరుగారీ పదవికి రస్సెల్ అనే అతణ్ని నియమిం 

చాలని అంకే సభ్యులు 'బె౯ాఫల్డుకి అనుకూలంగా ఉండే స్ఫ్టూవార్డు అనే 
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అతనిని నియమించాలని అన్నారు. దీనిని గురించి కార్యాలోచన సభ 
మయొక్క_ సమావేశాలలో అతి తీవిన్లైన చర్చలు జరిగినవి. చివరకు 
అధిక సంఖ్యాక సభ్యలు గవర్నరుగారి అభిప్రాయాన్ని తోని 
పుచ్చారు. అంతట వారు పేర్కొన్న అభ్యక్థిని ఆప ఏదవికి నియమించి 

నట్లు జారీ చేయవలసిన అధికార పత్రముమోద గవర్నరు సంతకం 

చెయ్య డాని! నిరాకరించాడు. ఈతగాదా వాలా (తీవరూపం దాల్చింది, 

గవర్నరును సభలో ప్యతిఘటిస్తూవున్న సభ్యులలో (బూక్కు (స్టాటన్ 

అనే ఇదరు సభ్యులు వాలా దురుసుగా ప్రవ_గించినందునం గవర్నరు 
వారివెన కోపించి వారు | (పభుత్వ | (దోహము. తల మెటిన రే చేరమును 
వోంంవినాొడు. అలాంటి 7 నేరము మోపబడిన సభ్యులు సభలో పాల్లొ న్ 

డానికి వీలు లేదని శా న్ర్రవిధి యున్నందువం వారిని సభలోకి నాకుండా 

చేసి తక్కి_న సభ్యుల స సహాయంతో వాళ్ సభ్యత్వం బగరఫ్లు చేసినట్లు 

౫నర్నరు తీర్వానింప చేశాడు. అంతట కార్యాలోచన సభలో 

ss అధిక సంఖ్యాకులుగా నుండిన సభ్యులందరూ ఏకమై గనర్న రుగు 

వ్యతి రక పతంగి? ఏర్పడి అతనిని గురించి మెయధి కారులకు ఒకపితూూరీ 

వాసి ౫వర్నరుకు కార్యాలో చస సభలో పలుకుబడి లేనందువల్ల 

అధిక సంఖ్యాకుల వన తామే ప్రభు తాధికారాలను న 

అ మని ప్రకటించారు. అప్పును గనర్నరున్నూ అతని స్నేహితు 

లున్నూ. పితూరీదారుశైౌ న కార్యాలోచన సభ్యులందరినీ సభ్యత్యంలో 
నుంచి తొలగించినట్లు ప్రకటించి నారిని పట్టుకుని అరెస్టు చెసి సైనిక 

శాసనంకింద శిశ్నీంచవలసీినదని న. Muh వున్న 

సర్ రాబర్హు చర్ గారిని కోరారు. అయితే ఈ సర్గ సేనాని కూడా 

గవర్నరుకు న్యతి "శేక పక్షంలో చేరి వున్నందునల అతడలాగ చేయక 

ఉపేన్ష్నం౦చాడు. 

గవర్నరుగా రిని ఖై దుచెయ్యడం 

గవర్నరుకు వ పక్షంగా. నున్న సభ్యులకు గవర్నరు 

అలుస పోయినాడు. అతడు తమర్ని అరెస్టు వేయించదలచి నందుకు 

వాసిగా తాము అతనిని పట్టుకుని నిర్బంధించడానికి వారునిశ్ల ప యించారు 
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ఆపికారం వారు 1776 వ సంవత్సరం ఆగస్లు 24 వ లేదీన నిగట్టు 
గారిని పట్టుకొని ఖై దుచేయింఛారు. 

అప్పుడు గనర్నరుగారి కొక ఉపాయం తట్టంది.. చెన్నపట్నం 

శేవులోను కోటలోను కంపెనీ ప్రభుత్యంవారు అధికారం చలాయిస్తూ 

నున్నా సముద)ంమోద వారికలాంటి అధికారాలు లేను. సముద్రము 

మోద నున్న ల్రంగ్నీష యుద్ధనౌకలపెన అధికారియైన అడ్మిరల్ 
ఇంయ్గషురాజుగారి పిభుతో దో. అతనికి సర కారాలుల టాయి 

అందువల్ల చెన్నపట్నం దగ్గర సముట్య౦లో నున్న నౌకల అధికారి 

మైన అడ్మిరల్ సర్ ఎడ్యర్లు హ్యూస్ గారి నాశ్ళయించి తన నొక 
నాకమిదికి తీసుకుని వె శ కాపాడవలసినదని పిగట్టు (పార్గించాడు. అంతట 

విగట్టుగారిని తనకు సప్పుగిం దనలసినదని అడ్కిరల్గారు ౩ కార్యాలో. నన 

నభ వారిని కోరారు. నెకలమాోన ప్రభుతాాధికారాలన్నీ అన్మిరల్ 

గారివే యెనా శేవులో కంపెసీ పభుత్వం వారి వశంలో స కంపెనీ 

యుదొ్యోగులను తన (సౌక విశ్రాపెక మ వెళ్ళడానికి ఆయనకు అధి 

కారం వున్నట్లు తగిన శాస్త్ర దృస్టూంతెరం తమకు SA 

సిగట్టుగారిని ఆయనకు వప్పగించడానికి ఏలు లేదనీ వారు నిరాకరిం 

రారు, ఇంగ్నీషురాజుగారి ప్రభు త్వ్నౌధికారిగా తనక స. నర్వ 

రించగలందులకు "తాను చెప్పవలసిన మాట చెప్పీ నాననిన్నీ వారు 

తనమాట విననందువల కలిగేఫలితాలకు తాను ఉ త్తరవాదినికాననిన్నీ 
చెప్పి అతడు వూరుకున్నాడు, 

చెన్నపట్నం గవర్నరు కార్యాళలోచన సభవారు విగట్టుగారి 

నొకచోట ఖై దునేసి వంచారు. 

గవర్నరుజనరల్ పేక్ష 

అప్పట్లోకంవెనీవారి రాజ్యానికంతా గవర్నరు జనరలుగా 
క్ర లక త్తాలోనున్న ఇత్ పెంస్పింగ్సుగారికి చెన్నపట్నం౦లో జరిగిన సంగ 

తులు మెల్లిగా తెలీసినవి, అయితే కార్యాలోచన సభలో అధిక 

సంఖ్యాకుల అధి పాయానికి వ్యతి లేకంగా తానేమో చవేయదలచ లేదని 
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చెప్పి దీనిని గురించి ఎలాంటి చర్యయున్నూ తీసుకోకుండా 
న్రచేశీంచాడు. ఇలాంటి విషయంలో నే-బొంబాయి గవర్నరు కార్యా 

లోచన సభలో అభిప్రాయభేదం వచ్చినప్పుడు అతడు చర్యతీసి 
కొనిన్నీ ఇక్కడి వ్యనహోరాలలో ఇలాగ న్రువేశ్షించడం చాలా ఆళ్ళ ర్ట 

కరమైన సంగతి యని చరిత) కారుల యభిపా )యం,. తాను ఇలాగ 

ఊరుకున్నందునల చెన్నపట్నంలో అధికారాన్ని చేజిక్కించుకున్న 

కార్వాలో చన "ల వఇ౦కా న చేస్తారనిన్ని కర్నాటక 

నవాబు గారి చాకిదారు హోమిగా కాలశ్నీపం చేస్తారనిన్ని కూడా 

అతడు ఎరిగి వుండిన్నీ 1 అతడు అందుకుకూ*డా హార్షించినట్లు వారన్ 

'హేస్టింగ్సు 26-9-1776 న తేదీన తన స్నేహితుడికి వ్రాసిన ఒక 
వుత్తరం వలనే కనబకుతూనవుంది. * 

అక్కడ 'చెన్నపట్నంలో. విగట్టుగారు ఖెదులో పడి మ్య 

పోతున్నాడు. అతదు మునోవ్యాధితో బా ల పమతూవున్నందునల 

అతని ఆరోగ్యం పూ ర్లిగా చెడిపోయింది, 

హలో కరన త్రై రెక్టర్ల చర్యలు 

చెన్నపట్నంలో జరిగిన సంగతులను గురించి ఇంగ్లాండులో 

కంషెని డై డై రెక్టర్లకు తెలియగా వారికీ విపాూదాశ్చర్యాలు కలిగినవి కాని 

డైశెక్టర్ల. కోరు" అనే కార్యనిర్వాహక స సంఖఘుసభలో అభి వాయ? ఛీదాలు 

కలిగినందునల్ల దీనిని గురించి వెంటనే తగినచర్య జరపలేదు. 1777 న 

సంవత్సరం మార్చి ౨8 వ తేదీన డె రెక్షర్ల సాధారణ సంఘనభలొ 

ఈ విషయాన్ని గురించి -చగ్భ జరిగింది. పెనట్టుగారు మళ్ళీ గవర్నరు 

పదవిలో నుండే ఏర్పాటును త్వరలో చెయ్య వలనినదనిన్నీ ఆయనను 
ఖై దుచేసిన కార్యాలోచన సభ్యుల చర్యనుగురించి విచారణ జరిగించ 

వలసినదనిస్నీ ఆ సభవారు డై నెక్టర్ల కోవాలి విఫారసు చేశారు. 

డై రక్టర కోర్టు? వారు మాత్రం ప పగట్టుగారిమిద అంతగా అభిమానం 

చూపలేదు. 'సిగట్టుగారు మళ్ళీ గవర్న రుపదవిలో సర 
ఆయనను ఖై దులోనుంచిన సభ్యుల నరులు గరి ర సూను కొన్ని తీర్ళా 

క. ఆమ ాతాల. ట్రఖనమననననకాలనాకాయా కారా లపాాలంస పాలా నానాాపునాానాతాలానాకామల జాలా. చాలు. గతా లు యనిన టక అనా భనినాకాలలా [పాం మరు అయి యిలా 

స (త లవ of Warren Hastings- Clee Vol. 11. pp 106, 113) 
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నాలున్నూూ, కార్యాలోచన సభలో అతనిపక్షముననున్న. సభ్యులను విమ 

ర్మిస్తూ కొన్ని తీర్మానాలున్నూ్నూ డై రెక్టర్లోర్టువారు చేశారు. అయితే 
విగట్టుగారి వ్యవహారాన్ని గురించి pera పర్యవసానం "బేల్చ 

చేదు. 

ఈ డె రెక్టర్లకోర్దులో సభ్యులు (ప్రతియేటా మారుతూవ్రంటారు. 
అందువల ఒకమామె 5 ట్రుగారిని అనుకూలముగానూూూ వ్రంకొక మాటు 

ఆయనకు వ్యతిరేక I 3 నుండే తీర్మానాలు చేయడం కూడా జరి 

గింది. అంలేగాని ఆ వ్యవహారాన్ని గురించి ఇద దమిల్లే మని నిర్హయిః చి 

తీర్మానించ లేదు. కార్యాలోచన సభలో అధికోసంఖ్యాకుల అభి 
పాయానికి వ్యతి శేకంగా గవర్నరు ప్రవ రించడం అక /మమనిన్నీ 

షష దర్బారులో ఇంగ్లీషు | కం వెస్ ప్రభుత ౦వారి వంగా 

ర స్పెలును నియమించడం అసమంజసమనిన్నీ , ౨1-4-1777 వ తేదీన 

తీర్మానించారు. గవర్నరుగారు తన కార్యాలోచనసభ లోనుంచి 

బ్బబూకుస్త్రాటనుగార్లను బర్హ రఫ్లుచెయ్యడాన్ని గురించి ఖండిస్తూ తీర్మా 
నించాలని కూడా ప్యయత్నించారు గాని అది సాగ లేదు. పి*ట్టుగారి 

పక్షమవలంబించినవారు ఆతనిని బలవంతంగా పట్టుకుని ఖై దుచేయ 

డాన్ని గురించిన్నీ కార్యాలోచనసభలో అతని శరఫ్థున నున్న వారిని 

సభలోనుంచి తొలగించడాన్ని గురించిన్నీ గర్హాస్తూ ఒక తీర్మానం 
చేయించగలిగారు గాని అవతలిపక్షంవారు ఆర్కాటు నవాబు సిగట్లు 

గారి కేదో సందర్భంలో ఇచ్చిన చిన్న అన్న బహుమతుల సంగతిని 

ఎత్తుకుని వాటిని సీ స్యకరించడంలో గవర్నగు పివర్తన మేమా నాగా 
లేదని తీర్మానించారు. నిజానికి విగట్టుగారు నవాబు పట్ల వలాంటి 
పక్షపాతమూ చూవించ లేదు సరికదా, ఆతని దురాశను 'పితిధుటిం 

పొడు, అతడు వాలా పెద్ద మొత్తాలు లంచమిసానన్నా ప్రతేడు లోబడ 

"లేదు. 

పిగట్టుగారి వ్యవహారం విషయంలో కంచన్ డై రక్షర కోర్డు 
డలు 

బారి తీర్కానాలకు విధివిరాగూాలు గాని ఆద్నంతాొలుగాని “లేకుండా 
పోయినవి, 1777 వ సంవత్సరం మే 7వ తేదీన డె రెక్షర్లకోర్టునారి 
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సాధారణసంఘసభలో దీనిని గురించి తీవిమైన చర్చ జరిగింది. విగట్టు 

గారి అధికారాన్ని ధిక్కరించిన సభ్యుల చర్యను ఖండిస్తూ అతనిని 

గవర్నరుపదవిలో పునఃప్రతిష్టుచేసినట్లు తీర్మానిస్తూ అతని యొక్క 
పన రృనను గురించి విచారించగలందులకుగాను అతనిని చెన్నపట్నం 

గవర్నరు పదవి నదలి నీవుకు రావలసినదని తీర్మానించారు. చెన్న 
పట్నం కార్యాలోచన సభలో పిగట్టుగారిపక్షం అవలంబించిన వారినీ 
ఆయనకు న్యతిశేకంగా నున్నవారి* కూడా నీవుకు రమ్మని వుత్సర్వ్యు 
వ్ టట్టున్నా శిపారసు వేశారు. ఈ తీర్మానాలకు 817 మంది వ్యతి 

శేకులుగానూ, 414 మంది అనుకూలంగానూ సమ్మతులిచ్చారు. 

పిగట్టుగారి మరణం 

అంతట 1777 వ సంవత్సరం మే 21 న శేదీన పిగట్టుగారి వ్యవ 
హారం ఇంగాం . దేశపు పరమోన్నత ఇాసనసభ యెొన పార్లమెంటులో 

"కామన్సు "సభవారి యదుట చర్చకు వచ్చింది. అప్పుకు కొందరు 

విగట్టుగారికి అనుకూలమైన తీర్మానాలను ప్రతిపాదించగా ప్రభుత్య 

మంతులు వాటిని పృతిఘటించారు. అంతట అవి ఓడిపోయినవి ఇట్టి 

స్థితిలో ణే రెక్టర్ల కోర్టు సాధారణ సంఘసభ వారి తీర్మానాలను అమ 

లుల్లో పెట్టడ్లానికి 2 రెక్టర్ల కోరువారు 80-7-1777 వ తేదీన తీర్మానిం 

చారు. అయితే ఈ లోపుగానే 11-5-1777 వ తేదీన విగట్లుగారు 
దివంగతులై నారు. అందున పిగట్టుగారి "బాధలన్నీ రీరిపోయినవి 

పిగట్టుగారికి పెళ్లి లేదు. ఆయనకు ఒక ఉంపుడుక కే వుండేది. 

అమెవల అతనికి చాలామంది పీలలు కలిగారు. ఆయనకు శా స్రీయమైన 

వారసులు లేనందువల్ల ఆయన వంశమూ పభుబిరుదమూ కూడా 

'బేవారనీ అయిపోయి అంతరించినవి. 

విగట్టుగారు చచి.వోయిన శండు సంవత్సరాలకు ఆయనకు జరి 

గిన అన్యాయాన్ని గురించిన వివరాలు ఇంగ్లాంకులో కంపెనీ అధికారు 

లకూ _పార్లమెంటువారికీ బాగా తెలిసినవి. చెన్నపట్నంలో ఆయన 
కార్యాలోచన సభళోనుండి అయనను ప్రతిఘటించి తుదక్కుఆయనను 

ఖై దుచేసిన సభ్యులలో ఒకడై న స్థాటనుగారు ఇంగ్లాండు పార్ల ముంటులో 
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కామన్సు సభలో సభ్యు డై నాడు ఆర్కాటు నవాబుగారి పక్షము 

నవలంబించిన ఇంకా కొందరు దొరలుకూడా అక్కడ చేరారు, వ్గట్టు 

గారి వ్యవహారాన్ని గురించి కామన్సు సభలో చర్చించబడి నప్పుడు 

వీరందరూ విగట్టుగారి ప్రత్యర్థుల చర్యలను సమర్గించడానికి తంటాలు 

పడ్డారు గాని అందులోని సిదముంతా bs సభ వారికి విశదమైంది. 

తక ఈస్థా)టనుగారున్ను, ఇతసి తో డివారున్నూ చేసిన అకిమాన్ని 

గుజించీ నేరాన్ని గుజించీ విచారించి శిఖీంచడానికి పీరి వెన ఒక కిమినలు 
శేను దాఖలు చేయడానికి వ వుత్తర చేయనలసినదని కామన్సుసభ వారు 
ఇంగము రాజుగారికి విన్న పం చేశారు. ఆకారం స్త్రాటను 'మొద.లెన 

వారిమోద శకిసుడాఖలై విచారణ జరుగగా వారిసెరం రుజునవృుఅయింది, 

అయితే వీరు చేసిన ఘోరాన్యాయానికి తగిన భిక్షమ్మూతం వీరికి విధించ 
బడ లేదు. ఒక్కొక్క. రికి నెం స్ట నవరసుల జుల్మానా మాతం విధించి 

వదిలివేశారు, 

(History of BritishEmpnre — Edward Thornton 101 11 

pp 199 — 213) 

DATTA bt TTR 

క్యా రోం ముటులో ఎత లతల 
క్రీ. శా 1528-26 మధ్య కలకత్తాలో తూర్పు ఇండియాన రక 

కంవెనివారి సరిపాలనలో (పథాన కౌ) స్పవమతొధికారిగా నుండి 

హీందాదేశ మంతా తిరిగి చూసిన బిషప్ హౌబరుగారు (Bishop 

Heber) తమ (గంథములో ఒకచిత మైన చరి తాంశాన్ని వుదాహ 

రించారు; 

1659-1707 మధ్య హిందూచేశాన్ని పరిపాలించిన జొరం౫ 
జేబుచకవ గి వ గి చాలా హీంమాదే వాలయాలను పడగొట్టంచి వాటి పెన 

మళీ కులు కట్టించినా డని (పతీతి, "దేవాలయ స్థంభాలతోటీ రాళ్ల 

తోటీ హలా నిర్మించబడిన మళీదులు ఇప్పటికీ కాళీలో కన 

బడుతున్నాయి, 
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ఒకశివాలయాన్ని పడగొట్టి మశీదుకట్టడంలో ఆదేవాలయులో 
నుండిన అంద మైన గొప్పవివలింగాన్ని అలా అశ్లై న మళీదు 

కట్టారు. -ఈ నివలింగం నలభే అశుగుల ఎత్తు. వకాండీ శిల. దీని 

మిది అందనున చెక్కడపుపని వంక ఇది పూర్వం "రెండు రెట్లు 

ఎత్తువుండేదనిన్ని;, |క్షమ్మకమంగా భూమిలోకి దిగబడిపోతూ వున్న 

దనిన్నీ, ఆది భూమిమట్ల టాసికి రాగానే ఆన్నికులాలూ ఒక్క పోతా 

యనిన్నీ ప్రజలు క వుండేవారు, 

ఈ శివలింగం మళీదులో చిక్కుసడినా హీందునులు దీనిని 
అతిపవ్నితంగా ఎంచి, మీదు జాధికారులను మంచిచేసుకొని, లోవలి॥ి 

వెల్ల దిన్ని పూజిస్తూవుండేవారు. భ కులు వచ్చే కానుకలలో సగం 

వంతు తమకు చె ల్లీపన్గతిని మళీదువారు దీనికి వపుకున్నా రు. 

ఈ శివలింగం చుట్టూవున్న చెక్క_డపు పని మహమ్మాదీయులకు 

అసహ్యంగా కనబడినా పై చెప్పిన కారణంవల్ల దానిని వమా చేయ 

కుండా వుఎవారు. ఇలాగ ఒక వందన! అనత్సిరాలు ఈ నివలీంగా సికి 

మలరీభులోే అర్చనలు జరిగాయి, 

ఇలా నుండగా ఒకమాటు  మొహరంపండకుగ ఊచేింపుల 

సందర్భంలో హందువులకూ, మహమ్మదీయులకూ తగాదాలు వచ్చి 

'దబ్బలాటలు జరిగాయి. అది మతఠకలవాంగా పరిణమించింది. ముసల్కా 

నులు కొందరు ఆవేశపరులై హిందువులు అతి పవ్మితంగా పూజించే 
యానవివలీంగాన్ని పగులగొట్టారు. అంతట హాందున్రలు ఉగులై దీనికి 

ప్రతి కియగా ఒకమశీదును తగులజెః ట్రారు. డానిమోద తురకలు వీరా 
వేశంతో ఒక అనను చంపి దాని రశాన్ని విశ్వేశ్వర అలయందగ్గర 

గంగానదీజలంకన్నా అతిపవ్మితమని ఎంచి క స్నాన 
పొనములుచేసే “*ఇననకూపొవునే ఒక పుశాతనైుున నూతిలో 

కలిపారు. 

అంతట కత్తి పట్టగల పతి హిందువూ రోషావేశంతో 
కోతులూ క ఠశారులూ పుచ్చుకుని కనబడిన తురగవాడిపె నబడి చార న్యం 

యాని = జ 
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వేయసాగారు. కాశీలో హీందును తే బహుసంఖ్యాకు లై నందువల్ల కుర 

కలను రూపుమాపుతానేమా నన్నంతి భయం కలిగింది. 

కుంపిసీ అధికారులు శిపాయీలను బయటికి తెచ్చి నిలపకోపో తే 

కా వోయి న. ఊళ్ళో మశీదులన్ని౦టిని హిందువులు 

నేలమట్టం చేసీవాెరే. అయి. లే, హిందువుల చన నన్నె అణచ డొసికీ 

వీవాయీ అంతవరకు తోడ్పడ తారో అహా జు అనుమానాస్పద 

మైన విషయంగ* అధికారులకు తోచింది. కారణం ఏమిటం కే, అక్కడి 

నిసాయీోూబలలో చాలామంది పొందు కలు, సగంమంది బ్రాహ్మణులే. 

నిజంగా వాళ్ళమనసులోని సంగతి చెప్పాలంటె ఒక్కొక్క డికి ఈ 

మహమ్మదీయుల రకాన్ని భూరగొనాలనే వుందని చెప్పాలి. 

ఈ తురకల్నపెకి పోతూనున్న జనంలో ముఖ్యులు బాహ్యా 

ణులూ, యోగులూ, గోసాయీలూ, బెరాగుల్యూూ మొవలెన సనాతన 

ధర్కపరు లే. వీళ్ళు తమవంటిసిండా విభూతి ఫూసికొని మొగాలపైన 

గోవీ చందనం అనుకొని చానకు శౌగించినందుకు తార్కాణంగా తల 

వెండు కలు విరబోనికొని జంజెములు చేతసట్టుకొని తమతోడి హిందు 
సలల హా డేనుళ్ళతోనూ యుగ్యంవె య్య బూనిన వారిని శాపనార్థాలు 
వెడుతూ వీరంతా ముందువర సలో వే నున్నారు. అయినప్పటికి నిపా 

యీలు చలించలేదు. తాము ఎవరి వుప్పు తింటున్నారో ఆ కుంపినీ 
నారి వుచ్చర్యులను విరపావహించి తమ ర క్షబంధువులు ఎదురెనా 

సరే తుపాకీ 'పేల్చడానికి స్. పర్ సి "శ్చ సైన్యపు కొలువులో చేరిన 

ఈ నివాయాూాలు అవసర పై. లే 'హొహ్మడి వై నకూడా తుపాకీని శే సెల్చ 

డానికి నతన థా నారు. 

వైన చెప్పిన శివలింగం వుండే మళీదు ద్యారందగ్గర కావలి 
కాస్తూవున్న విపాయీలలో ఒకడు అక్కడ కింద పడివున్న శివలింగాన్ని 

చూసి ఇలాగఅన్నాడు. “అయ్యో ! మనమెన్నడూ అనుకోనిసంగతిని 
చూశాము. శివలింగంశిరస్సు 'నేల్వపెకి ఒరిగింది. ఇంక కొదికాలంలోనే 

మన మందరమూ ఒశేకులంవాళ్ళ మైెపోతాము. అప్పుడు మనమతం 
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ఏమవుతుంది?” అన్నాడు. “బహుశః కిరసానీమతం అవుతుందేమా! 
అని రెండవ వాడన్నాడు, 

కంచెనివారు ఇలాగ బంద్ “బస్సు సినందువల అలరి సద్దు 
a ౧౧ ne) 

అణగింది. 

ఈ కల్లోలం అణగినతరవాత మళ్లి ఆసంగతి తలుచుకునే టప్ప 
టికి కాశీలోని హిందువుల గుంజులు న్నీరెనవి. వారికి తీ ననున విపా 
దం కలిగింది, “పవితి/ మైన “కాన్స్ శతం అపవిత) ను పాత్యరిది అతి 

పమిత నైన గంగాజలములో గోపుర కృం కలిగింది, ఈ కాశీమాహాత్మ్యం 

పో తరిది, రిక్. గరకు మాసాలు దొరక చు “అకా అలోచనలతో 

'వేలొద్ది బ్రాహ్మణులు ఉపవా*0 చేస్తూ ముఖాల వెన విభూతిచేఖ 

లతో ఎమాద బట్టలుకూడా "తేకుండా దుఃఖసూచకంగా గంగానదీ 

తీరాన్ని వున్న ముఖ్యఘట్టాలకు నడిచి వెళ్ళి అక్కడ చేతులు కట్టుకుని 
తలలు వంచుకొని కూచుని మళ్లీ ఇళ్ళకు పోకుండా అక్క-డనే పడివుండీ 
ఒకమెత్నుకెనా తినకుండా ప్రాణాలపై అశవిడిచి వ్రాయోఒవేశం 

చెయ్యడానికి సం! ఎ్రయా౦చారు. 

ఇలాగ శంతుమూయ రోజులు గొడిచినవి ఇది మూసే 

టప్పటికి చాలామంది. మనస్సులు కిరిగినవి. వీళ్లను ఓదార్చి 
సానుభూతి చూబె ఏీళ్ళకం కొంత వున ళ్వాంతి కలుగుతుం దసి 

కొందరికితోచింది. ఈసంగతినివీరు కాళీ లోని మేజ స్త్రేటుల చెవిని వేశారు. 
అంతట కుంవినీవారి అంగ్లే యోద్యోగులందరూ ౫ంగానదీతీరానికి వెళ్ళి 

అక్కడి ఘట్టాలలో ఇలాగ వుషవాసంచేస్తూవున్న బా “వ్యాణులను 

చూసి వగచి, తాము నివారించడానికి ఎంతో కష్టపడి పీయత్నంచినా 
లాభంలేక తమవశం తిప్పి జరిగినదానికోసం వారందరూ ఇలాగ 

నిష్కారణంగా వాధపడడము బాగా లేదనిన్నీ జరిగిన అక్రమాలకు 

కొంత ప్రతిక్రియ జరిగించేవుస్నా రుకదా అందుకోసం మళ్ళ బ్రా 

బాధ అనుభవించడం ఎందుకనిన్నీ చెప్పి, వాళ్ళను బుజ్జగించగా, 

వారందరూ నాలా దుఃఖంచి తరువాత కొంత ఊరట చెందారు. 
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ఇంతటి అకృత్యం జరిగినా గంగ గంగ కాకపోదనిన్నీ కాశీలోని 

గృహస్థులందరూ పూనుకొని సంపోోతణ మొదలైన పా)యళక్సి త్త 

కర్కలు జరిగిస్పే _వెదిక ధర్మానికి కలిగిన కళంకాన్ని తొలగించవచ్చు 

ననిన్ని న్యాయాధికారులు ఒదార్చగావారుచెప్పిన సలహాబాగానే 

వున్నదని ఆఖరికివారందరూ నిశ్చయించి ఉపవానాలు మాని 

ఇళ్ళకు వ వెళ్ళారు. 

ఆసమయంలో ఈరాయగాగం నడిపిన దొరలలో ఒకరెన' బర్లు? 

గారుఆదృశ్వాంఇష స్పృటికీ తనకు కన్ను లకుక ట్రినట్టు వున్నదని కొన్ని సంవత్సే 

రాల తరబాతి18*4లో వీవస్ "పాబరుగారికి కన ంగతులన్నీ చెప్పాడు. 
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ఉత. నోటి కలి తిమ్మన 

| కృష్ణ దెవరాయలవారి సన్నిహిత భృత్ములు | 

“పాకృత సంస్కృత మఘుగ్జుర, మూకీకృణ, గుకవితుంగ ముస్తాతతికి౯ 
వాకిటి కావలి తమ్మును 3 టై కొవికొటి మాధవా కిటికోపీ 1” 

అని ఒక చాబుపద్యమున్నూ, దినిని గురించిన ఒక గాథ 

యున్నూ నమన తెలుగుదేశంలో చిరకాలం నుంచి ప్రచారంలో 
వున్నవి. 

(శ్రీకృష్ణ దేవరాయలవారి అనుగ)హానికి పాతు)డై న ఒక భట్టు 
"రాయలవారి ఆస్థానంలోని అప్పదిగ్గ జాల నే కన్రలమోద ని క్ట 

వహాంచి వారి నెలాగనై ey అ లని ఒక్ పన్నాడు. 

ఒక్క_రోజున తాను చెప్పినట్లు చేస్తానని రాయలవారిచేతి వాగ్దానం 
చేయించుకొని, ఆ మరునొడు రాజసభలో అందరూ కూర్చుని 

వుండగా తాను తేచి కొందరు కవులవేర్గను చదివి “ఏరు రాయల 
వారి సెలవు అయ్య వరకూ రాజసభ లోనికి రాకూడదని రాయలవారి 

యాజ్ఞయైని దసి ప్రకటించాడు. ఈ విపరీతపు ప్రకటనను విని 
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అక్క_డిపా రోందరూ ఒకరి మొగము లాకకు చూచుకొని తెలబో 

యారు. రాయలవారున్నూ వమి జరుగుతుందో తమాషా చూద్దామని 
గంభీరంగా ఉన్నారు, 

అలాగ సభలోకి రాకూడ దని నిపేధింపబడినవారిలో అల్ల 

సాని పెద్దన మొదలై న హేమా హేమి లంతా వున్నారు. భట్టు 

ఇలాగ అన్న తరువాత వీరు రాయలవారి వైపునకు చూశారు గాని 

వారి ముఖంలో ప్రసన్న భావం కనువించనందునల్ల చేయునది యేమి 
"లేక రాయలవారు సభ చాలించిన తరువాత ఖన్ను'లై బయటికి వెళ్ళి 

భట్టు ఏదోకుటపన్ని ఇలాగ తమ్ము వరాభవించినాడని ఊహించి, దీనిని 
గురీంచి నివారించి తరువాత చేయవలసిన కర్తవ్యాన్ని గురించి అలో 
చించుకోవడానికని వీరు “వాకిటి-కావలి తిమ్మున్న యనే రాయలవారి 
ఆంతరంగిక భృత్యుని యింటిమందర చేరి అక్కడ కూర్చుని వదో 
ఆలోచిస్తూ వున్నారు. ఆ సమయానికే వీరిని అవమానించిన ' భట్టు 
అందలం క్కి ఆ దారిని వస్తూ వీరిని చూచి “ఈ లిమ్మన్న వాకిట 

గుమిగూడిన ఏ రొక పందుల న నున్నారు భూఖఫానవా 

అని తన సేవక్నుడెన మాధవుని సంబోధిస్తూ సెనచేప్పిన చాటు 

పద్యములోని ఉ త్తరభాగమును చదివాడు. 

ఈ య దైేవమాట వినేటప్పటికి అక్క_డనున్న వారికి పట్ట లేనంత 
రోషం వచ్చింది. ఈ నీచుడికి తగినట్టుగా బుద్ధిచెప్పాలని పెద్దన్నగా 
రా పద్యంయొక pe పూర్వభాగాన్ని వైన చెప్పిసలాగ భావగర్భీతంగా 

పూరించి జవాబు చెప్పారు, 

విద్వత్క_వుల సంస్కృత సాకృతములను అరము చేసికొన లేక 

మీడుకు ఈ భట్టువంటి కుకవులు పందుల కాహారముగా నుండే తుంగ 

గడ్డలవంటి వా "రనిన్నీ, అలాంటివారి కీ క విబ్బంధము పందులగుంపుగా 

కనబడడంలో ఆశ్చర్యం లేదనిన్నీ డాని భావం, మేము నీవంటి అల్పు 
లను మి)ంగగల వరాహములము సుమొయని ధ్వని. రే ట్టు ఇదివిని తల 

వంచుకొని వెళ్ళిపోయి, మర్నాడు రాయలపారితో ? జరిగిన సంగతి 

చెప్పగా “నీవు జరిగించిన అపచారానికి తగిన పరాభవం జరిగిందని 
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అతనిని మందలించి రాయలవారు పెద్దనాదికవులను మళ్ళీ రాయలవారు 
నభకు రావించి గారవిం'చారట, 

ఈ గాథను పెద్దనకవి జీవితచరిత్రులో వుదావారిస్తూ "శ్రీ! 
గురజాడ శ రామమూర్తిగారు ఆ పద్యంలో “వాకిటి కావలి” 

తిమ్మన యని పేర్కొనబడినయతడు ముక్కు తిమ్మనయని పొరబాటుగా 
వ్రాశారు. అయితే వాలే తెనాలి రామకృష్ణకవి జీవితంలో ఈ 
లెమ్మన్నను గురించిన ఇంకొక చాటుపద్యాన్ని ఉదాహరించి దాని 

గాథను వ్రాస్తూ అతడు క అస్త చేవరాయలవారి వాకిటి కావలిగా 

నుండిన తిమ్మన్న యనే దండనాయకుడని సరిగానే వ్రాశారు. ఆ 

రెండవ గాథ యిది: ఒకమాటు క ఫస్తరాయలవారు తమ వాకిటి 

కావలిగా నుండే తిమ్మన్న యనే దండనాధుడి కౌర్యవిఢేపానికి 
సంతోషించి అతని కొక అమూల్యమైన పచ్చడము (సేలువు)ను 
బహుమతి యిచ్చారట. అతడా పచ్చడము బుజాన వేసుకొని తన 

యింటికివచ్చి అరుగుమోద కూర్చునివ్రండగా అల్లసాని పెద్దన, ముక్కు 

తిమ్మన, భట్టుమూర్తి తేనాలి రామలింగకవి ఆదారినిపోతూ తిమ్మన్న 

గారిని చూసి ఆయనను అభినందిస్తూ నలుగురూ కలిసి. ఒక కంద 

పద్యంలో నాలుగు పాదాలు వరనగా ఇలాగ పూర్తి చేశారట : 

“వాకిటి కావలి తిమ్మా (అల్లసాని పెద్దన) 

(వాకటముగ సుకవివరుల పాలిటి నామా (ముక్కు తిమ్మన) 

మ మూ. 
నాకా పచ్చడమె బాలు నయముగ నిమ్మా’ 

( లెనాలి రామలింగ కవి) 

అంతట పద్యంచివర భావపుకటనను చేసిన రామలింగకవికి 

తీమ్మన్నగారు తన పచ్చడం యిచ్చి వేసి తక్కిన వారికి ఇతర బహు 

మానము లిచ్చి పంపించి నాడట, 

తిమ్మన్నచరితకు ఆధారాలు 

ఈ రెండుగాథలూ సమన్యయం చేసి చూస్తే ఈ పద్యాలలో 
చెప్పబడిన వాకిటికావలి తిమ్మన్నయనే యతడు సామాన్యు డైన 
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కాపలావాడివంటి ద్వారపాలకుడు శీడనిన్నీ , రాయలవారిదగ్గర గొప్ప 
అధికారమూ, పలుకుబడీ కలిగిన వుద్యోగి యనిన్నీ, విద్యావంతుడు, 
రసికుడు అనిన్నీ ఊహించడానికి సావకాశం కనపడుతూ వుంది. ఈ 
తిమ్మన్ననుగూర్చిన విశేషాలను తెలుపగల చరితాధారాలేనైనా 
వున్న వేమో చూద్దాము. 

తిరుపతి దేవస్థానం విచారణకర్హలెన (శీ మహంతు ప్రయాగ 
దాసువారు తిరుపతి శ్నేత ౦లో రాజాధిరాజులూ, లీ Yమంతులూ 

చెక్కి_౦చిన శిలాశా సనాలయొక్క. విలువను |గహించి వాటిని పకటించ 

డానికి నిశ్చయించి వాటిని గురించి ఒక నివేదికను తయారుచేయడానికి 
బిహ్మ శ్రీ) సాధు సుబ్రహ్మణ్యం వి వృ గారిని నియోగించారు, 

శాసనసంపుటాలతో పాటు వారి నివేదికనుకూడా ఒక పెద్ద (గంథముగా 
౧౯౩౦ లో అచ్చువేయించారు. దీనివల్ల పలవులు, చోళులు మొద 

లైన రాజుల కాలంనాటినుంచి విజయనగర సామాాాజ్య ము నేలిన 

చక్రవ ర రులవరకూ గల చరితాంశాలు, విశేపాలు ఢోలున్తున్నవి, 

అందులో తిమ్మన్న చరిత)కూడా వున్నది. 

“అవసరం” తిమ్మయ్య 

తిరుపతి 'దేవస్థానంలోవున్న శాసనాలవల్ల కృష్ణబేవరాయల 
వారి కొలువులో “అవసరం తిమ్మయ్య] యనే దండనాయకు డొకడు 

రాయలవారి “వాకిటికావలి” అనగా దా(రపాలకుల పై యధికారియె 

యున్నట్రున్నూ, అత్మడు జేయిమంది సైనికుల కధికారి యనిన్నీ, ఒక 

చిన్న సంస్థానము నేలే సామంతమండ లేశ్వరుడనిన్నీ; అతనిని “అమరంి 
తిమ్మరసయ్య, తిమ్మప్ప నాయకుడు అనికూడా పిలిచేవారనిన్నీ 
ఆయనకు రాయలవారి దర చాలా చనన్రు వున్నట్లున్నూ ,'ాలామందికి 

ఆయన రాయలవారి దర్శనం చేయించి అనేక సందర్భాలలో చాలాఉప 
"కారాలు చేసినట్లున్నూ తెలుస్తున్నది. 

తిరుపతిలో వున్న చానళాసనాలలో “అవసరంి” నరస 

తిమ్మయ్య, నరసయ్య లనే ముగ్గురు అన్నదమ్ముల వేప్రన్నూ, వారితల్లి 

బసవమ్మగారి వేరున్నూకూడా కనబడుతూ వున్నవి, కా. శ, ౧౮౩౦ 



Hé6 కథలు గాథలు 

కు సరియైన అంగీరననామ _సంవత్తోరం (కీ), శ. ౭-౮-౧౫౧౨) నాటి 
శాననంలో ఈ కుటుంబంవారికి తిరువెంగళ నాధుడు ఇలువేల్పు అయి 
నట్లున్నూ, అవసరం నరసయ్య తిమ్మయ్యగార్లు “రాయరబాగిల అవన 

రది. అనగా కృష్ణ దేవరాయలవారి తలుపుల దగ్గరవుండే ద్యారపాలకు 
లైనట్లున్నూ కన్నడంలో వివరింప బడింది. ఈ అన్నడమ్ములలో 

తిమ్మయ్యయే మన “వాకిటికావలి తిమ్మన యని నిస్సందేహంగా 
ఇపప్పవచ్చును. 

దాంరపాలకు డంకే మన “గోటుకీపరి వంటి జవాను అనుకో 

కూడదు. అతడు రాయలవారి సన్నిధిలో నుండే ఒక గొప్ప యుద్యోగి. 
రాయలవారి దర్శనం నిమి త్తం వోదలచినవారందరూ ఆయన అనుజ్ఞను 

పొందాలి. అతడు రాయలవారికి మనవిచేసి దర్శన మిప్పిస్తాడు. అందు 
వల ఆయనకు దివాణంలో గొప్ప అధికారము, పలుకుబడీ వుండేవి. 

ఛా శ, ౧౪౧ పిమాదినామ సంవత్సరం అనగా కీ. శ, 
౧౫౧౯-౩౦ నాటి శాసనంలో పేర్కొనబడిన కృష్ణ బేవరాయలవారి 

ద్యారపాలకుడై న “తిమ్మభూపతి యీ వాకిటి కానలి తిమ్మన్నగాశే. 
ఈ శాసనంలో “భాపి అనేపడము వాడినందువల ఇతడు కొంత 

రాజ్యఫాగమును పరివాలించే సామంత. మండ లేశ్వరు డని తేలు 

చున్నది. -ఈ శాసనంలో మధురజిలాలో అన్నామల వేర్కొ_నబడి 

నందువల్ల అతని రాజ్యభాగం ఆ పాంతాలలో వ్రండివ్రండాలి, 

దల చక్ర)వ ర్త గారికి ఇతర విధాలైన సేవలు చేసేవారిలో 

గొప్ప ప్రభువులు, దండనాయకులు అనేకు లుండినట్లు శాసనాలవల్ల 

కొనబడుతూవ్రంది. రాయలవారి సన్నిహిత భ తులలో కొందరు గొప్ప 

నరశాలలో జన్మించినవారున్ను, కొందరు రాజబంధువులున్ను వుండే 

వారు, వారితో కొందరు RI సామంత మండ లేళ్వరు 
లున్నూ కూడా వున్నారు. 

“లార్డు చేంబగ్లేన్” వంటి రొజ నేవకుడు 

మన జీళాన్ని పూర్వం వలిన చక్రవర్హ రుల దగ్గరనుండే 

సేవకుల లాగే ఇంగ్గమురాజుగారి దగ్గరనుండే. సన్ని హిత 
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భృత్యులుకూడా సత్కు_లనంజాతులై న వీభువ్రలుగానే వుంటూ 
వున్న సంగతి ఇంగ్లీషు Wea చరిత గను చదివినవారందరికీ "తెలు 

సును. ఇలాంటి రాజసేవకులలో “లార్హుచేంబ నేన్ ' అనే హోదాగల 

ఉద్యోగి అధికారమునుబట్టే, గారవమునుబటీ, . పలుకుబడినిబట్టీ చాలా 

గొప్పవాడు. ఇతను ఒక SE ప్రభువుగా వుంటాడు వీవీ 

కవున్సిల్ అనే రాజుగారి. ఆంతరంగిక కార్యాలోచన సభలో 

సభ్యుడుగా వుంటాడు. రాజుగారి కుటుంబములో తటస్థించే 

భుభాశుభాల కన్నింటికీ ఇతడు తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తాడు, రాజుగారి 

దర్శనము వచవేయదలచినవారందరూ ఇతనిని ఆశియించాలి. రాజు 

గారి దర్శనము చేయతగినవా రని తనకు తోచినవారి కతడు 'ఆహీ 

నాలు పంపి దర్శనం చేయిస్తాడు, అతడు ఎల్లప్పుడూ రాజుగారి ప్రక్కనే 
నిలిచియుంటాడు. రాజుగారు రాజభవనంలోనుంచి బయటికి వెళ్లు 

నప్పుడు బండిదగ్గరదాకా సాగనంపుతాడు. మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు బండి 

దగ్గరనుంచి లోపలిదాకా మార్షం చూపుతూ తీసుకొనివస్తాడు. రాజ 

దర్శనంకోస సం వచ్చినవారిని sre ఎజుకపరుస్తాడు. "రాజుగారి 

ఆలో -చనమందిరము, శయనమందిరము ఈ చేంబకేనొగారి తనిఖీకి )ందనే 

వుంటాయి. ఈయన కింద వైస్ చేంబగ్లైన్ అనే సహాయోాద్యోగి యొకడు 
వుంటాడు. ఇతని[క్రింద మాస్టర్, మార్గ ల్ ఆఫ్ సెరిమొనీన్ మొదలైన 

ఇతరరాజసేవకులు పనిచేసారు. రాజుగారికి సాలుపొడుగునా సేవచేయ 

శోనికీ ‘Lords and grooms in waiting అనే సహోదాగల ఆకుగురు 

పీభువులను నియమిస్తారు. వారొక్కొక్కరు పదిహేను రోజులుగాన్ని 
౨౧ రోజులుగాని వంతులచోప ప్రున రాజసేవ చేస్తారు. ఇంకా ఇలాంటి 

సన్నిహిత భ. ఎ్రత్యులు, ' గారనహోదాలవారు చాలామంది వున్నారు. 

ఇంగ్లీ ము రాణీగారి అంత;పురముకూడా లార్దుచేంబ రైన్ గారి 

అధికారం[కిందనే వుంటుంది. రాణీగారి సేవకోసం ఇంగ్లాండు "దేళంలో 
చాలా గొప్ప వంశాలలో జన్మించిన ప్రభువుల భార్యలు, వారి 

కొమా ర్తలు, కోడళ్లు, మనుమరాండు) ‘Ladies of the bed cham: 

bew;: 04190 of the bed chamber, Maids of honour’ అనే 
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హోదాలలో నియమింపబడ-తారు. ఏరు పూర్వము మన జేశములో 
రాణులకు చెలికత్తెలు. పరిచారికలు మొదలైనవారు చేసే సేవలే 

చేస్తారు. అందువల మన వాకిటికావలి తిమ్మనగారు లార్లుచేంబ' కేన్ 
వంటి గొప్ప రాజోద్యోగి అనడానికి సంజేహూం లేదు. న్ 

“అమరంి తిమ్మరసయ్య 

సేలంజిల్లా అరగలూరు గామ చేవాలయంయొక్క_. చేవాదా 
యాన్ని వసూలుచేసి గుడిపనులు జరిగించే స్థానికు లనే గుడిపారుప త్తే 
గార్లు ముగ్గురికి కొన్ని యిబ్బందులు కలిగి వాటినిగురించి క ఫప్త దేవ 

రాయలవారికి స స్వయంగా చెప్పుకొందామని వారు రాజధాసీనగర్ మైన 

విదాానగరానికి న అక్క_డ రాయలవారి ద్యారమువద్ద నుండే 

పిథానోద్య్యోగియొన ' అమరం” తిమ్మరసయ్యగారు వీరిని రాయలవారి 
దగ్గరకి తీసికొని వెళ్ళి దర్శనం చేయించి వారి యిబ్బందులను తొలగింప 
జేయడమేగాక వారి కొక హారము తలపాగ, గుజ్జము, గొడుగున్నూ 

బహుమతి చేయించాడట,. ఈ సంగతి శా. శ, వర్ష ములు ౧రరో౧ కు 

సరియెన పమాధిసంవత్సరము (క్ర, వ, స. నాటి శాస 

నంలో ఉదాహారింపఒడివున్న ది. 

ఈ '“అమరం' Te మున వాకిటి కావలితిమ్మన్న 

గారే యనడానికి సందచేవహాం లేదు. “అమరి మనగా పా లెపట్టుదొరల 

క్రీయ్యబడు కొలది సీమ యని శబ్దరత్నాకరకారులు అర్ధం చెప్పి “కుమార 
ధూర్దటి విరచిత మైన గ్ర మ్షరాజవిజయంలోని ఈ కింది పద్యాన్ని 

వృదాహారించారు. 

గీ, “భటులు వేయిటి కన్న నిర్భదియునాల్లు 
వేలుగా లక్షయిర (ది వేల ప్రజకుం 

జెల్లు నల్వదిలక్షలు జీత మనఘు, 

యమర 'మేలెడు దొరల కీక)మమె సుమ్మి.” 

ఈ పద్యంవల్ల “అమరం౦ంి అనేది కొంత జీతము, బ త్రేము, సెనిక 

బలము, జమిను గల ఒక గొప్ప హోదా అని రూఢి అవుతూవుంది, 
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“అమరంి అనే పదము “అవురనాయంకరి మనేదాని రూపాంత 

రము. విజయనగర సామాిజ్యంలోని వివిధపాాంతాలలో గల కోటలకు 
అధ్యక్షు లై దేశాన్ని పరిపాలించే పుభువ్రలను అమరనాయకు లనేవారు, 
వీరు రాజోద్యోగులై, దండనాయకులై, బేశపరిపాలక్కులెన నాయ 
కులు. రాజకీయోద్యోగులలో దొరలు, పారుపత్యగార్లు, రాయసం 

వారు, అవసరంవారు, రాచకరణాలు అనే వివిధ హోదాలవారు కోన 

పడుతున్నారు. వీరు చేసే వుదో గాలయొక్క్_. వివరాలు స్పష్టంగా 

తెలియకపోయినా వీరు ప్రభుత్వోద్యోగం చేసే రాజసేవకు లనిన్నీ, 

వీరికి జీతబ లెములు, రాజమర్యాదలు, గా/మాలు, జమోనులు వుండే 

వనీ తెలుస్తూంది. రాయలవారు యుగానికి తర్గి వెడుతూ వున్నప్పుడు 
పీరుకూడా హాోజరుగా న్రుండేవారనిన్నీ తెలుస్తూవుంది. పీరిని గురించి 

కొన్ని విశేషాలు రాయవాచకములో వివరింపబడియున్న వి. 

విజయనగర సామాజ్య కాలంనాటి దేశ చరితను, రాజకీయ 

అర్థిక సాంఘీక మతపరిస్థితులను గురించి పరిశోధించి, శాసనములను, 

స్తానిక చరిత లను, కవిలెలను, వి దేశయాతికుల సాశ్ష ఫ్రములను పరి 

భీలించి ఆకాలంలో మన కవులు రచించిన ప్రబంధములలోని వర్ణ 
నలయందు, చరితా)ంశములయందు గల నిజమును బయటికి తీసి 
“Studies in the History of the Third Dynasty ot Vijayanaqara’ 

అనే. గొప్ప చరితిగ)ంథమును రచించిన “డాక్షరు నేలటూరి వెంకట 

ధమణయ్యగా రీ సంగతుల నన్నింటినీ చక్కగా చర్చించియున్నారు,* 

తిమ్మప్పనాయకుడు | 

గోరంట్లగా )/మంలోని "దేవాలయ సేవకులకు గల కొన్ని బాధ 

లను సూరపరాజు అనే ఆయన తీర్చినాడనిన్నీ ఆయన వాకిటి ఆబెప్ప 
నాయనిం వారి కార్యక రృ (ఏజెంటు అనిన్నీ, ఈ అదెప్పనాయనిం 

వారి తండ్రిపేరు తిమ్మప్పనాయకుడనిన్నీ ౧౯౧౨-వ సంవత్సరపు 

మదాాసు ఎపిగాఫికల్ రిపోర్టు ౫౫%-వ వేరాలోను, ౧౯౧౨వ సంగ 

త్సరం ౧౧-న సంఖ్య శాసనంలోను ఉదావారింపబడినది. 

శచూ:4ళ పశ రణము, పుటలు ౧౫౧.౧౫౭; ఏవ పృకరణము, జటలు 

౧౭౦౨౧, ౧౩౯-౧౮౧ 



120 కథలు -గోథలు 
తివసరం తిమ్మయ్య యనీ, అమరం తిమ్యయ్య యనిన్నీ, వాకిటి 

తిమ్మయ్య యనిన్నీ పై పెన చెప్పిన శాసనాలలో వేర్కోనబడిన తిమ్మన్న 

గారే ఈ రిమ్మప్పయని చెప్పడానికి సంచేవాం లేదు. 

ఇతర రాజ సేవకులు 

కృష చేవరాయలవారి కొలువ్రలోవుండి ఆయనకు సేవవేసే 
సద్శ౦శ సంజూతులై న ఇతరనాయకు లనేకుల వేర్లు తిరుపతి శాసనాలలో 

క్ర నబడుతున్న వి. 

“ఉఊడియంి” ఎల ల్ల ప్పనాయకుడు 

ఉఊడియం ఎలప్పనాయకు యనే రాజోదొ్యగి కృష్ణ చేవరాయల 

వారికీ ఆయన తరువాత రాజ్యంచేసిన అచ్యుత చేవరాయల చారికీ 
సన్ని హీత భృత్యుడుగా వుండేవాడు. ఊడియ మనే పదను ఊడి మనే 

మాటకు రూపాంతరము. ఇతడు “కల్ తేరు, అనగా రాతిరథం దగ్గర 
సత్సం నిర్మించినట్లున్నూ, తిరుపతిలో గోవింద రాజస్యామి వారికి 

దానం చేసినట్టున్న్నూ క్రీ). శ. ౧౫౨౭ నాటి ఒకళాసనంవల్ల కనబడ్నతూ 
వుంది. 

“అడపం* బయ్యప్పనాయకుడు 

అడప మంకే నక్కలు, అకులు మొదలైన తాంబూలపు 

(దవ్యము లుంచే సంచి. దీనీని సంబెళమనికూడా అంటారు. ఆకాలంలో 

సామానులు కూడా ఎక్క_డికి వెళ్ళనా ఒక అడపను పట్టుకొని వెళ్ళే. 

పారు, కృష్ణ దేవరాయలవారు రచించిన ఆము క్షమాల్యద ౭-వ ఆశా 

నంలో ౭-వ' పద్యంలో దీని వర్ణన కనబడుతూ శ్రంది. ఇది శ్రీమంతు 
లనుభవించే భోగాలలో ఒకటి. అందువల్ల రాజాధిరాజు లైన విజయనగర. 

చక+వర్పులకు తాంబూలద/వ్వముల యుద్యోగి యొక డుండడంలో 
ఆశ్చర్య మే మున్నది? కాళ్యపగోతు/డై న తిమ్మప్పనాయకుడి కుమారు. 
ైన ఈ"బయ్యప్ప కృష్ణ దేవరాయలవారి కాలంలోను, అచ్యుత 'బేవ 
“రాయలవారి కాలంలోనూ కూడా ఈయుద్యోగం చేసినట్లు అతడు 

తిరుపతి వెంక టేళరస్యామికి ౫౨౫, 3౨౦ నార్పణములు సమర్పించి 

క్రీ శ, ౬-౯-౧౫%క౮సం॥ లో చెక్కి_ంచిన శాసనంవల్ల౪కేలున్తాన్రంది, 
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ఇత డింకా కొన్ని గా/నూల ఆదాయంనల్ల వచ్చే సొమ్మునుకూడా 

"జీవుడికి సమర్పించాడు. అందువల్ల ఇతడొక (శ్రీమంతుడై యుంటాడన 

డానికి సంచేహాం ేదు. 

“కట్టికితిమ్మన 

జిలేళ బసవనాయకరు కొమారుడైన తమ్మునాయకరు అనే 
యతేడు కృష్ణ దేవరాయలవారి “కట్టికి అనగా వెండిబెత్తమును పట్టు 

కునివ్చండే వేత ధరుడు. బ్రదియొక రాజలాంఛనము. అతడొక దళ వాయి 

అనిన్నీ, ఈయనకు *డాడినేని అనే విరుదుకూడా వుండేదనిస్నీ అతడు 

తిరుపతి వంకళేశ రస్వామి వారికి నిత్య నైవేద్యము నిమిత్తము ౧౨౦౦ 

నార్పణములు సమర్పించి నప్పుడు కీ). శ, ౧౫౧5వ సంవత్సరములో 
చెక్కించిన శాసనములో వా)యబడి నున్నది. ఈశాసనమే తెలు 

గులోకూడా కు పంగా వాయబడివ్రంది. ఆందులో ఈకట్టక తిమ్మన్న 

అనుసంధానం రామానుజయ్యగారి . శిష్యుడనిన్ని, అతని వేరు కట్టక 
దాడినేని దళవాయి తిమ్మయ్య యనిస్నీ వుదాహరింపబడి వున్నది. 

శతు)వుల మోదికి చాడివెడలి జయించినందు నల్లనే “దాడినేని అనే 

బిరుదు ఇతనికి వచ్చివుంటుంది, 

“విద్వత్సభారాయరంజకి (శ్రీరంగరాజు 

కృవ్నచేవరాయలవారి పూర్వుల కాలం నుంచీ విజయనగరరాజ 

భవనంలో ఒక నాటకళాల వుండేది. కె ప్త చేనరాయలవారి కాలంలో 

శక్ర నాట్య శాల, ఒక నృత్య శాలకూడా వుండేవి. రాయలవారు తవు 

ఆస్థానంలో సంగీత సాహితవిదాం౦సులను పోషిస్తూ సదా విద్యా 

గోప్పిలో కాలశ్నేపం చేస్తూ “విద్యత్ సభారాయి లచే వీరుదు వహిం 

వారు. నృత్వముచేసి సంగీతము “పొడి ఆయనను రంజించే ఆటపాటకుల 

మేళ మొకటి యుండేది. ఈ మేళానికి నాయకుశు తిరుమల నాధుని 

కుమారుడైన (శ్రీరంగరాజు. అతనికో విద్యత్ సభారాయరంజకి అనే 
బిరుదు వుండేది. రాయల వారాయనకు గొప్పజూగీరు లిబ్చారు. అందులో 
ఎర్గంపూడి అనే గ్రామాన్ని ఈ శ్రీరంగరాజు కీ). శ, ౧౫౧౯ లో 
శ్రీ వెంకశుక పరుల వారికి సమర్పించాడు, 
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ఈ శ్రీరంగరాజు కొమాకెయైన రంజకం కుప్పాయి అనే కుప్ప 
సాని క్రీ శ. ౧౫౧౨ లో చేసిన చానం ఒకటి కనబకుతూనుంది. 
ఈ కుప్పాయికి తిరుమలమ్మ, ముద్దుకుప్పాయి. అనే ఇదరు కుమూ_ల్తె 

లుండేవారు. తీరువులమ్ము స్వామివారికి ఛా శ, ౧౪కేగా ఈశ్వర సం 

(క్రి. శ, ౧%౧౭)లో 3000 నార్పణములు సమర్పించినట్లు వ్రాయ 
బడిన శాసనం తెలుగు ప్రతిలో ఆవిడ నీ రంగరాజు మనుమరాల 

ననిస్నీ, కుప్పమ్ముకుమా ర్లెననిన్నీ వాయించింది, 

కుప్పాయి రెండొవ కొమార ముద్దుకుప్పాయి "మొదట విజయ 

నగర చక్రవర్తియెన అచ్యుత -చేవరాయల అంత; పుర పరి'చారికగా 

వ్రంటూవుండి ఆయన ఆజ్ఞప ప్రకారము తిరుపతి వెంక శేశరస్యామివారి 

సీవ చేయడానికి వచ్చినట్లున్నూ, ee ఆలయం 

నుంచి ప్రతిరోజూ ఆవిడకు తినడానికి ప్రసాదం యిస్తూవున్నట్లున్నూ 

శా. శ. ౧౮౩ ఖర సంవత్సరం (కీ). శ. ౬-౬-౧౫౩౧) శాసనంలో 
వివరింపబడివున్నదై. ఈ శాసనంలో (శ్రీరంగరాజు కొమా ర్లెయున్నూ 
ముద్దుకుప్పాయితిల్లిన్ని అయిన కుప్పసానికికూడా “విద్యత్స భారాయ 

రంజకం” అనే బిరుదు వుండినట్లు చెప్పబడివున్నది. 

ఇలాగ విజయనగర చక్యవర్తుల సేవను చేసే (శ్రీ పురుషులలో 

గొప్ప వంశాలవారూ, శీ)మంతులూ అనేకు లుండేవా రని తిగుపకి 
'చేవస్థానములో నున్న శాసనాలవల్ల తెలుస్తూవ్రన్న ది.” 

03 

తిమ్మళ బి విచారము 

మన తెలుగు బేశంలో తిమ్మ, తిమ్ముడు, తిమ్మన్న, తిమ్మప్ప; 
తిమ్మకవి, తిమ్మనృపతి తిమ్మమంతి, తిమ్మయ్య, తిమ్మరాజు 

తీమ్మాశజి, తిమ్మళ "రి, తిమ్మ శెట్టి తిమ్మక్క-_, తివమ్మూయమ్మ, 

తిమ్మమ్మ, తిమ్మాంబ్య, తిమ్మాజమ్మ అనే స్రీ పురుషుల వేరేగాక 
తిమ్మాపురం, తిమ్ముసముద)ము మొదలైన స్థలవాచకములున్నూ, 

తిమ్మిని (బహ్యాని చేయడము రమ్మన్నారు తిమ్మన్న బంతికి, తిండికి 
అం వారాలు ఎడావంరాాండా నమలాలి. ఎయు వరుులు నాలా య్య తజలాంనిలలడా ల అ ర యపాలామతానాంది ఆనా. న 

“(Tirupati Devasthanam Epigraphicai Report dy Sadhu Subras~ 
hmanyam. pp. 199. 207.) 
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తిమ్మరాజు పనికి పోతరాజు మొదలైన జాతీయాలున్నూ చిరకాలం 
నుంచి వాడుకలో నున్నవి, ఆంధ) సామా)జ్యానికి కన్నడ చేశమధ్య 
నున్న విద్యానగరం రాజభానియై నప్పటినుంచీ ఈ తిమ్మ శభ్రానికి 
కన్నడ పృత్యయాలు చేర్చిన పదాలుకూడా వాడుక లోనికి వచ్చినవి, 
తీమ్మరాజునే కన్నడములో లతిమ్మరసు అని వ్యవహరించారు. రాజు 
అనే శబంలో నుండి “అరసు అనే కన్నడరూపం పుట్టింది. తిమ్మ 
శబ్దము వై కృత చేశ్వ మిశ/మమైన తిరుమల శబములోనుంచి పుట్టిన 
'దేశీయమైన తెనుగు పడముః దీని వ్యుత్చ శ్రీని గురించి శబరత్నా 
కరములో కొన్ని వివరాలున్న వి. 

తిరుమల - డు = తిమ్మడు అయింది (చూ: శబర త్నాకరం), 

ఇలాగే తిరుముల+-అప్పడు = తిమ్మప్పడు అయింది. ఈ తిమ్మప్పడు 
అనేది సింహాది )అప్పడులాంటి పదమే. కాకమాని మూర్తికవీ తన 

రాజవావాన విజయములో “కొండమోాది తిమ్మప్పనివంటి కావ్య పతి 

యబ్బుట యబ్బుర ?2 ట్ర (వొసీన పద్యం శబర త్నాకరములో ఉదాహ 

రింపబడి నున్నది. తిరుమల అనేపదము వేంకటాచల మనేదానికి 
పర్యాయపదంగా చిఠకాలంనుంచి వాడుకలోవుంది. అళియరామ 

రాయల మేనలుడున్నూ, కొండవీడు పరిపాలకుడున్నూ అయిన సిద్ది 

అపో తిమ్మభూ పొలుడు తన పరమయోగివిలాసములో ౨-వ అ 

సంలో, 

“క ధరగల తిరుపతు లొకకడ, 

వరుసకొని ముకుందమూ్తూలర్హి వర్షము నత డ 

ఇచ్చెరువ్రగ నుతించె నెడ నెడ 

దికుమలదేవరను దిరిగి తిరిగి పొగడుచుకాి” 

అని వ్యాసినాడు. తిరుపతి యనేది విష్ణుతే తానికి 

పదము. 

గీ, “వినుము త్తలి నూట యెనిమిది తిరుపతు 
లందు నెన్న చేంక కాచలంబు, 
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రంగభావుమును గరంబు సన్నుతి గాంచు 

గ )వాములందు ఛవియు రవియుబోలె.”” 

అని ర-వ ఆశ్యాసంలో (వాసినాడు. (చూ : శబరత్నాక రము.) 

తెలుగులో తిరుపతి తిరునుల లనే పదాలు పరా్యాయపదాలుగా 

చిరకాలంనుంచి వాడుకలో నున్నవి. తెలుగు బేశానిక్కీ అరవ బేశానికీ 
తిరుపతికొండ సరిహద్దని అంటారు. తిరుపతిలోని ప )జలందరికీ తెలుగే 
మాతృభాషగా వుండి తిరుమలలోనుంచి తిమ్మశబం పుట్టడంతో పాటు 
తిరుపతి కొండమిది కోతులకు తిమ్మ డ'నే వేరు రూఢమైంది. ఈ తిరు 
పతి వెంకళేశంరుడు తెలుగువారికి ఇలువేల్పుగా వుంటున్నాడు. 

అయితే ఇటీవల దా)విడాభిమానుల యుడ్యమ మొకటి బయలుదేరి 

తిరుపతి వేంకకేశ(రుని వేరులోని 'వేంకటశబ్దము “వేంగడ మనే అరవ 

శబంలో నుంచి పుట్టినదనీ, దానితోపాటు తిరుమల తిరుపతులు 
కూడా అరవవారి స్యార్జితేపు సొత్తులనీ ఒక ప్రచారము జరుగుతూ 

వున్నది. 

“జనని సంస్కృతంబు సకలభాషలకును. దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స 
99 

మన దక్షిణభారత దేశములో పూర్యంనుంచీ ఏరాజనంశాలు 
ఏలుతూవస్తూవున్నా, వారు పల్లవులైన్యా చోళులై నా, చాళుకు 
లైన్యా లేక కాకతీయులైనా, విజయనగరచకివ ర్వులెనా ఇక్క-డీ 
తెలుగువారినీ, అరవవారినీ, కన్నడులనూ కూడగట్టుకుని చేశ ప)జల 
నాగరికతను, మతధర్మాలను కాపాడుతూ పజానురంజకంగా పరి 
పాలించాశేగాని వేరువేరు భాషలు మాబ్లాడెవారిని చీలదీసి “పాకిస్తా 
నొలిను వర్పరచ లేదు. అందువల్లనే ఆసేతుహిమాచలపర్నంతముగల 
పుణ్య వే తా)లను, పుణ్యనదులను 'బేశ్రప)జలందరూ ఇప్పటికీ సమాన 
భకితోనే పూజస్తూవుండడం తటస్థించింది. ఏ శ్నేత)మావోత్మ J 
చదివినా, వ పురాణం చడివినా ఆస్థలజలపవిత )తను గురించీ, పాశ 
స్య్యాన్ని గురిరిచీ వర్తి ంచడం కనబడుతుంచేగాని ఇది అరవలది, అది 

తెలుగువారిది ఇది కొన్నడులదిి, అది మహారామ్రలది, అనే భేదాన్ని 
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పొరపాటునె నా చెప్పవు. కావేటిరంగని పదాలుగాని, పాండురంగ 
విఠలుని కీ ర్తనలుగాన్సి తుకారాము అభంగములుగాని, కబీరుదాసు 
కీ ర్లనలుగాని,తులసీదాసుతొహరాలుగాని, గీత గోవిందముగాని, తరంగ 

ములుగాని, తతా(లుగాని ఎక్కడనైనా ఎవరైనా పాడుతూవుంకే 

అది ఏభాష అనే విచక్షణ లేకుండా చదేశప 9జలందరూ ---_ శ్రీల్యూ 

పురుషులూ భక్రిపారవళ్యంత తన్మయు లవుతారు. వశ్ల తానికి 
పోయినా ఆపాగంతపు భావతో స నిమి త్తం లేకుండా అక్కడి (పజలతో 

పాటు దేవుళ్ల సేవించగల్టుతున్నారు. 

అరవ లైన పల్గవులూ చోళులూ తెలుగుదేశాన్ని వలినప్పుడు 

గాని చాళుక్యులు తెలుగుకర్లాటకాలను ఏలినప్పుడుగాని, కర్లాటక 

రాజ్య మధ్యలో తెలుగుప )భుత్యము స్థాపించిన విజయనగరచ[కవర్తులు 

ద్రావిడ కర్తాటకాలను పరివాలించినప్పుడుగాన్సి ఒకజూతిని ఒక భావను 

అధికముగా "జేసి తక్కి_నవారిని అణగ దొక్క.. లేదు. అన్ని భావలనూ 

ఆదరించారు. “జనని సంస్కృతంబు సకలభాషలకును, దేశభాషలందు 

దెనుగు లెస్స యనే భానము ఒక్క. తెలుగువారిలోనేకాదు అరవల 

లోనూ, కన్నడులలోనూకూడా వ్యాపించి యున్నది. ఆయా దెళాలలో 

ఇప్పటికీ (ప్రజల నోట వినబడే. తెలుగుపదాలు, పద్యాలు, కీర్తనలు, 
కథలు, గాథలూ ఇందుకు _పబలమైన నిదర్శనాలుగా ఉన్నాయి. 

కృష్ణ చేవరాయలంతటివాడు “చేశ భాషలందు తెలుగులెస్స” యని 

యుద్ధాపి.౦చాడు. అంతమా।| తంచేత జాత్యహంకారముగాని, జాతి 

_వెరముకాని |పబల లేదు. 

దావిడ ఉద్యమము 

అరవ దేశంలో ఇటీవల కోిందరు ప్రబుద్ధులు బయలు చేరి ఒక 

[దావిడాఖిమానమును |పచారంచేస్తూ తమ చేశములోనుంచీ, భాషలో 
నుంచీ సంగీత సాహిత్యములలోనుంచీ సంస్కృతాన్ని పారదోలడానికి 
ప్రయత్నిస్తున్నారు! అరవంలో పాడకుండా తెనుగులో పాడినా డచే 

కారణంతో త్యాగ రాజుయొక a దివ్య వాణిని తమ సంగీతసభలలో 
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నుంచి జెలిపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు !! "దేశములోని తెలుగు 

భాగాలు కూడా తమవే నంటున్నారు. ఇంక ఉమ్మడిప) బేశాలన్నీ 
తము వనడంలో ఆశ్చర్య మేమున్నది! ఈసందర్భంలో “చేశ చరితను 
కూడా తమ కింపుగా ఉండేటట్లు మార్చి వ్రాయడానికి పీయత్నిస్తు 

న్నారు. కేవలము దాొవిడ దురభిమానావేశము గలవారుమాత )మే 
ఇలాంటి పిచ్చిపనులు చేస్టే చింతలేదు. డాక్టర్ ఎస్, క అస్తస్వామి 

అయ్యంగారివంటి ప్రాజ్ఞులెన చరిత) కారులుకూణా తమ రచనలలో 

అరవఅభిమానం చూవిస్తూ సత్యాన్ని మరుగుపరచడము, చరితా)ం 

శాలకు అపార్గంక లించడం చాలా దుఃఖకర మైన సంగతి. తిరుపతి 

చరిత్రలో వారు తెలుగు భాషకు, తెలుగువారికి చేసిన అన్యాయము 

మరీ ఎక్కువగా నున్నది. వేంకట శబ్బముతోపాటు తిరుమలను, తిరు 
పతిని అరవవారి స్వంత వాక్కుగల సొత్తుగా నిరూపించాలని కృష్ణ 
స్యామయ్యంగారు చాలా తంటాలుపడ్ల్డారు. తిరుపతి దేవస్థానపు శాస 
నాలను పరిశోధించి నివేదికను తయారుచేసిన సాధుసుబ )వ్మాణ్యంగారి 
నివేదికను, ఈ తిరుపతి చరితను పోల్సి చూ సే కృహ్ణస్యామయ్యం 

గారి పక్షపాతపు వ్రాతలు కొంతవరకూ తెలుసుకోవచ్చును. 

మన తెలుగు చరిత) కారులు, పరిశోధకులు, విశ్యక శాపరిషత్తు 

వారు. తెలుగుప)జలూ చరిత/రచనలలో మనకు జరుగుతూనున్న 

ఈ అన్యాయాన్ని గురించి ఎందుకు ఆలోచించరో తెలియడం అదు 

(బతికిచెడిన జూతి ఈ యాం(ధ్రజాతి అనియెనా స్కరించుకుం టు కృతా 

రుల మవ్రు తాము. 

Wy 



౧౧ కందనూరు నవాబు రాజరికం 
[ఇది కరల్పిఠకకథ కాదు నిజంగా జరిగినసంగతి. ౧రకెగ౯ వ నంవత్సరం వరకూ 

శర్న్నూలు జిల్లాలో నాల గు తాలకా కొలు కర్నూలు ss స వేరివ్చం జీవి, 

శ్రీశైలము, "అహో బిలము, నివృ త్తిసంగమము మొదలైన ఫుణ్య కే తలకు పోయే 
యాతికుల దగ్గిర ఆ నవాబు గారు “వోళ్ళీలుి (పన్నా) వమూలు చేసేవాడు. శ్రీశైల 

జేవస్టానను వవొలా దు స్ఫీతిలో వుంజేది. ఇలా నగగా ఈ సబ బుగారు ఇంగ్లీషు 

కంపెనీ ప్రభుత్వాన్ని తిరగ దోడడానికి కుట%చేసిన సంగతి బయట డింది. అంతట 

మంఫీనీవారు ఆయగ రాజ్యాన్ని లాక్కు. న్నారు, శ్రీశైలాన్ని కొన్నాళ్లు కుంఫీనీ వారే 

పరిపాలించి తరువాత ౧౮౪౧లో శ్రీ పుష్పగిరి 35 రాబార్యుల వారివళం చే శారు] 

కందనూరు, కందనోలు, కంబెనవోలు అనేవి కర్నూలుకు పాత 
చేరు. కంబెనవోలు అనేదే అసలుపేరు. క్రీస్తుశకం ౧౭౭౫ న సం॥లో 
అధ్యాత్మ రామాయణం వాసిన 'పెద్దనసపోమయాజి కందనోలు అని 

ప్రయోగించాడు. కొందరు కోవులు కొందవోలు అనికూడా వాడారు, 

విజయనగరసావమూా )జ్యంనాటి కె పీయతులలో కందనోలు, కందనూలు 

అనే రెండు వేరూ కనపడుతున్నాయి. అయ్యలరాజు ౫ నారాయణకవి తన 

వాంసవింశతిలో ఊళ్ల పేర్త జాబితా నివడంలో “'కందనూరు అని 

(పయోగించాడు, తం 3౧౧లో కాశీయాత )చరిత )ను (వాసిన వను 

గుల వీరాస్వామయ్య గారుకూడా కందనూరు అనే ప్రయోగించారు, 

ఇప్పటి కర్నూలుజిలాలో రామళ్ళకోట, నందికొటుకూరు, . 
నంద్యాల, నీర వెళ్ళ, భః కంభముు, మూశర్కాపురము, క్ యిలకుంట్స ద్ద 

కొండ అనే ఎనిమిది తాలూకా లున్నాయి. త వక్కి-న 

ముఖ్య పట్టణం, తిరి వెళ్ళకు ఆళ్ళగడ్డ, కంభ్రాసకి గద్దల య బా 

"తాలూకాలకు అఆతొాలూకొా పేరుగల గ్రామ్లోలూ ముఖ పడింంో 

జిల్లా విర్షం ౭౫౦౮ చదరపుమైళ్ళు. జనాభా ముడ్స 

రివిన్యూ ఆదాయం 284 లక్షల రూపాయలు, 

పూర్వచరి త కక శాలి సరి న 

కర్నూలు మండలం హంపీ-విజయనగర చక ర శ 
కందికి వచ్చినప్పటినుంచీ ఈజిల్లా చరిత్రయొక్క_ 
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న్నాయి కాని అంతకు పూర్వపు చరిత్రవివరాలు తెలియడం లేదు, 
అయి తే ఈదేశాన్ని చాళుక్యులూ, చోళులూ, ఓరుగంటి 
కాకతీయగణపతిరాజులూ ఏలినట్లు నిదర్శనాలున్నాయి. ౧౫౬౫లో 

తాళికోట అనే రాత్షసతగ్గి యుద్ధంలో విజయనగర ప్రభువయిన 

అభియరామరాజు ఓడిపోవడంతో ేల్చినపక్షంలో చేరిన తురకరావై న 
గోలకొండ సులాను కుతుబుశాహీ ఈ రాజ్యం మిోాదికి దండె త్తి 

వచ్చాము, తరువాత ఇతర మహమ్మదీయ రాజులుకూడా దేశం కొల్ల 

పెట్టారు. 

తాళికోట యుద్దంయొుక ఫలితంగా కర్నూలుమండలంలో 

తూర్పు భాగాలు గోలకొండసులానుగారి వాటాకూ పడమటి భాగాలు 

బిజాపూరుసులానుగారి వాటాకూ వచ్చినవి. అసుల్లానులు తమ తమ 

వాటాలను సాంధీనపరు ్పకోనడానికి ఘైన్యాలు పంపి యుద్దాలు చేయ 

డంతో కొంతకాలం గడచింది. పడమటి భాగాలు సులభంగానే 
లొంగినట్లు కనబడినా అక్క_డ బజాపూరుసులానుగారి పభుత్వం 

నిమిత్తమాత్రంగానే వుండేది. తూర్పుభాగంలో కంభం, కొండవీడు 

మొదలైన పాంతాలపాళెగారు_ గోలకొండసుల్తానుగారికి సులభంగా 

లొంగక చాలాకాలం యుద్ధం చేశారు. శిరి వెళ్ళ, చెన్నూరు, నంద్యాల, 

ముసలివముడుగు మొదలైన ' "పంతాలు కరాడా గోలకొండసులానుకు 

లోబడినవి. 

[క్రీస్తు శకం ౩ పదహారవళ తాబ్దంలో బిజాపురం ; సులాను సామంతు 

“డన అబ్దుల్ వాహాబుఖాను కర్నూలుమిదికి దండయాత) వేసి 

అస్పట్లో "అపా? ౦ లను పరిపాలిస్తూ వుండిన విజయనగర రాజ 
౧ధువున్నూ *€ ,రామరాయల మనమడున్నూ అయిన గోపాల 

సల కర్నూలులో తనప్రభుత్వం స్థాపించాడు, ఇతడు 
కొన్ని వ్యాపింప జెయ్యాలనే వు'దేశ్యంతో అనేక 

డగొటి మశీదులను కట్టించాడు. అతని తరువాత 

ఏహమ్మాదు నవాబు అ ౧౬౮౬ వరకూ. రాజం 

కాలంలోనే అనగా ౧౬౭౭ లో ఛత్సపతి శివాజీ 
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బిజాపూరురాజ్యభాగాలను కొన్నింటిని ఆక్రమించుకుని కొన్నిటిని 

దోచుకోవడంలో కర్నూలును కూడా దోచినాడు. తరువాత కొద్ది 
"కాలంలోనే మొగలాయి చక్రవర్తియెన పూజిహోను సైన్యాలు దత 

ఇాపథంమోాదికి దండె త్తి వచ్చి బిజాపూరు రాజ్య భాగాలను కొన్నింటిని 

ఆక మించుకున్న వి. కీమకమంగా దశ్నీణాపథంలోని రాజ్యాల 
నన్నింటిసీ కూడా జయించి మొగలుసామా)జ్యంలో చేర్చినవి, 

కం౦ందనూరి నవాబులు 

౧౬౮౭లో మొగలు చకవ ర్తియెన జాొరంగజేబు పాదుషా 
గోలకొండను, కృష్ణానదికి జుశీణాన వున్న రాజ్యాలను జయించాడు, 

అప్పుడు ఆయన ననాపతులలో ఒక డై న గయాజుదీను న. పట్టు 
కున్నాడు. తరువాత ఈమండలాన్ని మొగలుచకిన ర్తి రి తన చే నని 

పతియెన డావూదుఖాను బహాద్దరుకు జూగీరుగా యిచ్చాడు. pe 

తరువాత ౧౭౩౩లో జూగీరుడారు జై న హిమాయతుఖాను “నవాబు 

అనిపించుకున్నాడు . ఇతని తట ౧౭౪౧లో మరాటీడండు వచ్చి 

దేశాన్ని కొల్ల పెట్టింది, పనినిగురించిన పాటలు ఇప్పటికీ పాడుతూ 

వుంటారు, 

కర్నాటకనవాబుల వార సత్యం తగాదాలలో హిమాయతుఖాను 

ఒకమాటు ఇంర్నషువారి పకాన్నీ _ యింకొకమాటు ఫ్రెంచివారి 

పమ్రూన్నీ చేరినాడు. అప్పట్లో సలబతుజంగున్నూ, ఫ్రంచిసేనానియైన 

బుస్పీదొరయున్నూ, కనిపి ౧౭౫౧ మార్చి నెలలో కర్నూలును ముట్ట 

డించారు. ౧౭౫౨లో హిమాయతుఖాను తమ్ముడై న మునవరుఖాను 

కర్నూలు నవాబు అయినాడు. అతని కాలములో మైసూరునసులాను 

హోదరాలీ (౧౭౫౫) కర్నూలుమోాదికి ,డాడివచ్చి శెండులక్షలు 

కప్పంగా ఫుచ్చుకున్నాడు. మునవరుఖాను ౧౭౯౩లో చనిపోగా అతని 
మూడ వకొొమారుడ్ న ఉలూఫ్ ఖాను నవాబు అయినాడు, 

తరువాత ౧౭౯౯ లో హౌదరాలి కొమారుడై న టిప్పుసులాను 
యుగ్గంలో వీడిపోయి చనిపోగా బళ రి కడపజిల్లాలతోపాటు ఈజిల్లా 

కూడా ఇం్గీషువారికిసహాయు నై న హైదరాబాదునిజాముపాలికివచ్చింది' 



180 కథలు- గాథలు 

తకువాత నిజాము ఇం్గీషువారికి మె నిక ఖర్చులకి )౦ద యివ్యవలసి 

వచ్చిన సొమ్ము క్రింద రాయలసీమలోని + బళ్ళారికడ పజిల్లాలనూ, కర్నూలు 

జిల్లాలోని కంభము, మార్కాపురము, కోయిలకుంట్ల, పత్తి కొండ, 
అనే నాలుగు తాలూకాలనూ, ౧౮౦౦వ సంవత్సరంలో నిజాము ఇర్నము 

వారికి సమర్పించాడు. ఇవే దత్తమండలా లని ప్రఖ్యాతి షపందినాయి, 

కర్నూలుజిలాలో చేరిన మిగతా నాలుగు “తాలూకాలు అనగా 

రామళ్ళకోట, నందికొటుకూరు, నంద్యాల, శిరివెళ్ళ, తాలూకాలు 

కర్నూలు నవాబురాజ్యంలోనే యున్నాయి, ఈసందర్భంలో కర్నూలు 

నవాబు సాలుకు ఒకలక్షరూపాలులు కప్పం చెల్లించే ఇ తమూన 

ఆతని రాజ్యం అతనికే వ్రండనిచ్చారు. 

వైన చెప్పినట్లు. నిజాముగారివల్ల బంగీ షువారికివచ్చిన దత్త 

మండలాలనే బళ్ళారి కడప కర్నూలు జిల్లాల భాగాలను పరిపాలించ 

డానికి తామన్ మ్మనోగారిని నియమించారు. ఆ జిల్లాలలో పా ళెగాళ్లు 

కొందరు జేశంలో అలరి సాగించగా క్యాంబెల్. అనే ఛీనాధిపతి 

వారిని అణచివేశాడు. అయితే మళ్ళీ కొద్దిరోజులలోనే దివాకరనాయ 
కుడనే యతడు పుల్లల చెరున్ర గా మాన్ని తగల బెట్టి మూార్కా_పురం 

కచ్చేరీలో నున్న ఖజానాను దోచుకున్నాడు. అప ప అక్క_డ సబు 

కలెక్టరుగానున్న |గ్రీముదొరగారున్నూ, తాశిల్లారుగానున్న నరహరి 
రావ్రగారున్నూ , అతనిని పట్టుకో డానికి బాలా [పయత్నాలు చేశారు 

గాని లాభం వేకపోయింది. 

1508 లో చెన్నపట్నాసికి మింటోగారు గవర్నరుగా నుండగా 

ఇంగ్నీమువారికి మహారాష్టులతో యుద్దంవచ్చింది. అప్పుడు కర్నూలు 

నవాబు అలూఫ్ఖాను తనతమ్ముడికి కొంత మైన్యమిచ్చి ఇంగ్లీషువారికి 
సహాయంగా పంపించాడు. అలూఫ్ఖానుగారికి ఆరుగురు కొమూాళు, 

అందులో కడ సారి కొమారుడై న గులాంరసూలుఖానుమోద ఆయనకు 

చాలా వేమ. అందువల్ల తనస్తానే అతణ్ని నవాబుగా అంగీకరిం చవలసిన 
దని మింటోగారిని (పార్థించి ఆ|పకారముజి _త్తర్వ్యులువాందినాడు. అంతట 

గులాం రసూలుఖాను కర్నూలు నవాబు అయినాడు, అయితే మళ్ళీ 
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వకారణంవల్లనో అతనికి బదులుగా కొంతకాలం మునవరుఖానున్నూ , 
తరువాతే ముజఫర్ ఖానున్నూ నవాబులుగా నున్నారు. ఇంతలో 
అలూఫ్ఖాను ౧౮౧౫ లో చనిపోగా ఇంగ్లీషు (పభుత్యంవారు ముజ 
ఫర్ ఖానును తొలగించి మళ్ళీ మునవరుఖానునే న! చేశారు. 

గులాం రసూలుభాను పరిపాలన 

మునవరుఖాను నవాబుగా వుండగా ౧౮౧౬ లో పిండారీ 

దంశు కర్నూలుజిల్లామిదికి వచ్చిపడి ప్రజలను దోచి హింసించింది. 

మునవరుఖాను తరువాత ౧౮౨౩లో గులాంరసూలుఖాను కర్నూలు 

నవాబు అయినాడు, ఇతడు ౧౮౩౨ ౯-వ సంవత్సరం వరకూ ఆ రాజ్యాన్ని 

ఏలినాడు. ఇతని కాలంలో పరిపాలన చాలా నిరంకుశంగా వుండేది. 

ఈయనరాబ్యంలో వున్న అహోబలం, (శశ లం, మొదలెన పుణ 

శేతా్రాలకు యాత్రవచ్చే హిందువులవల్ల చాలా ఎక్కువ హోళ్ళీలు 
వసూలు చేస్తూవుండేవాడు గానీ ఆ 'దేవస్థానాల పరిపాలన సరిగా 

జరిగించేవాశు కాడు. 

గులాం రనూలుఖానుగారికి పూర్వం కర్నూలును పరిపాలించిన 

నవాబులలో కొందరు వాలా శాంతముగాను న్యాయంగాను "దేశాన్ని 

పరిపాలించారు. దేశం సుఫిక్షంగానుండేది. వారు మతపక్షపాతంచూపీం 

చకపోవడ మేగాక హిందువుల చేవాలయాలకుకూడా ఇనాములిచ్చి 

పోవీంచారు. కర్నూలు నవాబులు నిజాముగారీ ws చేష్క_షు 

గాకుండా వారు నిజాముగారికీ బ్రంగ్లీము కంచెనీ వారికి వాలా సొమ్మును 

గ్ మై న్యమునుఇచ్చ యుదాలలో సహాయంచేయవలసి వచ్చేది, ఒక వంక 

చాదరాలీ ఎసి న్యాలూ, ఇంకొకవంక నీవాజీ సైన్యాలూ, వచ్చిపడి 

చేశాన్ని రొ ల్లగొట నవాబును బాధిస్తూ వున్నందువల్ల నవాబుకు 

అమితమైన ధనవ్యయం కలిగి చాలా సొమ్ము కావలసి వచ్చేది. 

అందువల్ల వారు పజలను పీడించి అనేక విధాలుగా సొమ్ము రాబస్పై 

వారు. పన్నుల వసూలులో క ఛమపద్దతిపోయి గా)మాధిశారు లే 

పన్నులు నిర్గ యించి వసూలుచేసే పద్ధతి పారంభచవై. మనది, 

గులాం రసూలుఖానుగారి శోలంలో గామాలను గు త్తకిచ్చే 
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ఆచారం వచ్చింది. శిస్తువసూలుకు గామాధికారులే నవాబుగారికి 

జవాబుదారులై నందువల్ల వారు నిరంకుళులై అక్రమాలు జరిగించడం 

"మొదలు పెట్లారు. పంటలు పండినా పండకపోయినా పన్నులు పూ రిగా 
లు తలి 

వసూలుచేసేవారు. పంటలు బాగాపండినప్పుడు నవాబుగారి సై న్వాలు 
వచ్చిపడి ఆ ఛాన్యాన్ని బలవంతంగా యెత్తుకుని పోయేవి. ఈ బాధలు 

పడ లేక నంద్యాల ప్రాంతపు జనులు రెండు మూడు సంవత్సరాలు 

వ్యవసాయము చెయ్యడమే మానుకున్నారు. 

నవాబుగారి అధికారుల జులుముకు హాద్దుపద్దులు "లేకుండా 

పోయినవి, నర్నూరు గా/మంలో నవాబుగారి గుల్లుం చచ్చిపో తే 

నవాబుగారి ఉద్యోగులు ఆ గా)మస్థులవల్ల ఐదువేల రూపాయిలు 

అపరాధంగా వసూలు చేశారు ! 

కర్నూలు నవాబై న గులాం రనూలుఖానుకు మొదటినుంచీ 
కొన్ని కొన్ని విచ్చికళలు ఉండేవి. అతనికి నిజంగా కొంత 

చి త్తచాంచల్నును కూడా వుండేదని అనుకునేవారు. అతనికి ఎంత 

తో సే అంతచేసేవాడేగాని ఒకరు చెబితే వినేవాఒుకాడు, అతడు 

తన సైన్యాన్ని సముదయాత కు పంపించి వారికి జీతబ త్తెములకు 

బదులుగా బట్టలు, గడ్డి, యిచ్చేటట్లు నిశ్చయించాడు. తన పెంపుడు 

కోడిపుంజుల మెడలలో వ జాలను కట్టించాడు, ఒకసారి తానే 

మహమ్మదు ప్రవక్తనని ప్రకటించాడు. ఈసవాబుకాలంలో తక్కిన 

వ్వ్యవహారా లెలాగనున్నా పోలీసు రక్షక శాఖమాత)ం చాలా సమర్థ 
తతో పనిచేసేది. అతడు విధించే క్ట్థారశీక్షలవల అతసిరాజ్యంలో 

దొంగతనాలు అణగిపోయినవి. -చోరీ జరిగిన గామంలో చోరీ ఆస్తిని 

పట్టి యివ్య'లేక పోతే ఆ గ్రామస్థులే అనామ్ము యిచ్చుకోవాలని 

శాసించాడు. అందువల దొంగతనాలు చాలా అరుదుగా జరిగేవి. 

కర్న్నూలునుంచి హైదరాబాదుకు పంపించే ఖజానాకు సెనిక సిబ్బంది 

గానిఇనుప పెస్పైలు బందోబస్స్తుగాని లేకుండా గంపలలోనే పంపించే వారు. 

ఇంగ్లీషు కుంఫినీవారి రాజ్యాన్ని కూలదో)యాలని ఇతడు కుట) 

చసూవ్రున్నటు అనుమానించి ౧౮౩౯ లో కుంఫిసీవారు ఇతని రాజ్యం 
కాల్ కొట్లు 
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లాక్కొని-ఇతణ్ని తిరుచునాపల్లికి రాజకీయ ఖైదీగా పంపారు. అక్కడ 
ఇతడు (క్రై) స్తవముతాభిమానం చూపుతున్నా డని ఒక మహమ్మ 
దీయుడికి కోపం వచ్చి ఇతనిని ౧౮౪౦లో పొడిచి చంపాడు. 

కర్నూలు నవాబు రాజ్యాన్ని లాక్కు... నేటప్పును అతడు అది 
వరకు తన సరదారులక్యూ బంధునవులకూ _ఎచ్చిన జాగీరులు కూడా 
కుంఫిసీవారు తీసుకొని ఆయన కుటుంబంవాంకి రెంకులశల రూపాయ 

లకు పెగా వింఛను వర్పాటు చెశారు. అసలు వింఛ నుదార్లు చనిపోయిన 
మదట ఆ వింఛనులను రద్దుచేశారు. 

ఈ రాజ్యాన్ని లాక్కు_న్నతరువాత దానికి ఒక | బిటీము కమి 

వనరును ఏజెంటు అనే సేరుతో నియమించి భూమిని ౨ తువారీ 

బందోబస్తు చేశారు. ౧౮౫౮ లో తక్కిన నాలుగు తాలూకాలూ 

కలిపి ఒక కలెక్టరుక్తింద (పస్తుతమున్న కర్న్నూలుజిల్లాను నిర్మించారు" 
(శ్రీ ై లాన్ని కొన్నాళ్ళు కుంఫిన్వా చే పరిపాలించి ౧౮౪౦ లో ఆ 

దేవస్థానానికి పుష్పగిరి పీఠాధిపతులను ధర్మక ర్షలుగా నియమించారు. 
(Imperial GazeteerProvincial Series, Madras Vol. I pp.406-7) 

ఎనుగుల ఎరాస్వామయ్యగారి వర్ణన 

ఏనుగుల ఎరాస్యామయ్య గారు ౧౮౩౦-౧౮౩౧ థీ -క్రాన్ఫీ 

యాత) చెయ్యడంలో ఈ కర్నూలు నవాబురాజ్యంలో చేరిన పుణ్య 

శతా )లను దర్శించారు. అక్కడి రాజకీయ సాంఘిక స్థితిగతులను 

వర్ణించారు. వీరాస్యామయ్య గారు కోడపనుండి (శాకెలానికి ప్రయాణం 
చేసే దారిలో దువూ్యరువరకూ కడపజిల్లాలో చేరిన భూమి అనిన్నీ, 
తరువాత వంగలి అనే వూరు “కందనూరి నవాబు” దనిన్నీ వ్రాస్తూ 

రూససింగు అనే సర్గారుకు కొలువుకుగాను ఈ గాామం వైరా 

కొన్ని వూళ్లు జాగీరుగా ఇవ్వబడిన వని ఇలా (వాళారు. _“ఎగున 

అహోబళములో  ఉత్పవకాలవుందు 6౦00 వరహాలు హోల్మీలు 
వసూలు అనుతున్నవి. వాటి నంతా కందనూరిన వాబు పుచ్చుకొని 

వెనక గుళ్ళసంగతినే విచారింపడు.” (కాశీయ్మాతచరిత, పుట ౧౦) 
ఏర్ధాస్యామయ్య గారు అహోబళంనుంచి మహానందికి వెళ్ళారు, 
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తరువాత కందనూరినవాబు రాజ్యంలో చేరిన బండాత్మూ._ రుమొదుగా 

వెలపనూరు చేరారు. ఇక్కడ నవాబుతరఫ్టు ఉద్యోగన్థులు కొందరు 

ఉన్నారు. అటుతరువాత ఆయన ఆత్మకూరు చేరారు. ఇది ఆ నవాబు 

"తాలూకు ఉద్యోగన్గులు నుండే కనుబా బ స్తీ (శ్రీ) కెలయ్మాత్ర చేయ 

వచ్చిన వారిదగ్గర హోళల్ళీలు పుచ్చుకునే నవాబుముసదీలు అత్మ 

కూరులో నున్నారు. నవాబుపరివాలనను వీరాస్వామయ్య గారు జ్రలాగ 

వర్ణించారు. “తాలూకా నాలుగు మేటీలుగా పంచి ఒక్కొక్క మేటిీకి 

ఒక్కొక ,- అములుదారుని ఏర్పరిచాడు. ఈ అములుదారులందరి వెన 

అక్చరునవీసు అనే అధికారిని నియమించాడు. నవ్రకర్లకు జీతానికి 
జాగీరు లిచ్చాడు. కుంఫిసీవారికి సాలుకు లక్షరూపాయిలు కప్పం 

కడతాడు, అతని రాజము బళ్ళారిజిల్లా శ లెక్టరుఆజ్ఞకు లోబడినది. 

క'లెక్షరుతరఫ్రన ఒక వకీలు కందనూరులో కాపుర మున్నాడు. నవాబు 
కాకీకోర్టు పెట్ట ) న్యాయవివారణ చేస్తాడు. కుంఫిసీక్ “ర్ట లకు నిమి తంలేదు. 

నన్రుకర్లకం జీతాలు స్వల్పము - సరిగా ఇవ్వడం లేదనీ వాడుకి(పుట౧౨) 

(శ్రీశైలం దేవస్థానము 

శ్రిశెలయాత కు తీసే హోళ్టీలు కందనూరి నవాబుకు చేరు 

తున్నదనిన్ని. ఉత్పవాని కయ్యె ఖర్చుగాక హాల్ళీలుకూడా పుచ్చు 

కుంటారనిన్నీ చెప్పి వాటి వివరాలను పరాస్వ్యామయ్య గారు వ్తలాగు 

మ 

“సిద్దాపురంలో చెంచువాండకుగాను నవాబు వునుష్యులు మనిషి 

ఒకటికి 3 డబ్బులు హోళ్ళీలు పుచ్చుకొంటున్నారు. పరషవారి (యాతి 

కుల) వద్ద నవాబు సరకారు ల ప్రకారం మనిషి ౧-క 9 డబ్బులు 

హాళ్ళీలు.. పుచ్చుకున్నా కిరాతకుల నాయకును ధర్మాత్ముడుగానే 
వున్నాడు. కందనూరినవాబు వగైరాలు పల్లకీలమోదనే (శ్రీ శెలమునకు 
'వెళ్ళియున్నారు. 

“శీ శెలంగుడి హోలీ ఛలుమూలముగా సంవత్సరంఒకటికి ౧౮౦౦౦ 

కందనూరినవాబుకు వచ్చినా గుడి యగతిని పొం బేదిన్నీ విచాగింపడు. 

ఎన్నరెనా మరమ్మతు చేసినట్లయితే సెలవంత హాశ్ళీల్టు తీసుకొను 
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చున్నాడు. రాజూచందులాలా మూ నిర్పంధము వేత కొంత ముర మ్కతు 

వేసి వడిచినాడు. మైసూరునుంచి వచ్చేవాళ్ళకు హాన్మీలు "లేదు; 

గుడిలో ఏపక్క_చూచినా అడివి పెరిగివున్నది. వ్యాఘ్యభూయిస్టము, 
అడివికొట్రి చక్క_చేసే దిక్కు లేదు. స్వామికిన్నీ, వము ఎవైనా 

తగరం వసాలు సమర్పి స్తే వాటి మదింపంత రూకలు హోళీ లు 

పుచ్చుకోవడ మే గాకుండ కొన్ని దినాలు పోనిచ్చి స స 

ఆ కందనూరునవాబు అపహంరిస్తున్నాడు (పుటలు ౧౫-౧౬). 

వీరాస్వామయ్య గారు నివృ బీసంగమాానికి వెళ్ళారు. ఇది కొండ 

[కింద నున్నది. కృష్ణ ఉత్తరవాహినిగా ప్రవహిస్తూవున్నది. ఆయూ 
రున్నూ కందనూరు నవాబుదే, కృస్షకు యీావలిపక్క_వథతకూ కంద 

నూరివారి రాజ్యం; ఆవలిపక్క_ హసైదరాభొదువారి రాజ్యము. అందు 

వల కృప దాటడానికి మనిప్. కింత 4 అని కందనూరివారు ఇవతలపక్కాా 

హైదరాబాదువారు అవతలపక్కా_ హోక్సీలు పుచ్చుకుంటున్నారు. 
(ఇంకావివరాలకు పీరాస్యామయ్య గారి కాళీయాత) చరిత) చూడండి.) 

దక్షిణదేశ రాజకీయాలు 

మొగలాయిచక వరుల కి)ంద దశీణచదేశానికి పరిపాలకుడుగా 

నుండిన హైదరాబాదు సుభాదారుడే ఇర్మమప షుప్పభుత్యము వారికి నమ్మిన 

స్నేహితుడన ఘనత నహించిన నిజాముపిభున్ర అయినాడు. మొగలు 

సామా)జ్యం అ స్తమించిన తరువాత ఇంగ్లీముపరిపాలనలో దయీణ 

హిందూ దేశంలో వున్న మహనవ్ముదీయరాజ్యాల్నపెన నిజాముగారి అధి 

కారము పోయినా వాలాకాలంవరకూ ఆయనకు మంచి పలుకుబడి 

వుంటూనవుండేది. 

౧౮౨౯ మొదలు పాదరాబాదురాజ్యానికీ నిజాముప )భువై న 

నాజర్ ఉదాలా అనేఆయన ఇం్గమవారిపట్ల న్నీ హభావంతోశే నే వుండే 

వాడు, ఆయన మంతి) రాజ్య తంత )నిపు డైన రాజా చందులాలా అనే 

బా)హ్మాణుడు, బఇంగ్నీముకుంఫినీ వారికి మితు)డుగా వుండేవాడు. అయితే 

నిజాంప )భువుగారి సోదరుడికి మాత్రం ఇం్గషువా రంకే అసహ్యం. 
ఆయన కుంఫినీ వారికి వ్యతి శేకంగా కుట్రలు చేస్తూవున్నటు ఇంగ్లీషు 
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వారికి తెలిసినందువల ఆయనను హైదరాబాదులోనుంచి దారప)చే 
శానికి ప)ీవాసం పంపించారు, | 

ఈదేశపు మవామ్మదీయులలో స్యమ తాభిమానం చాలా 

ఎక్కువ. పరమతేసహీమ్షుత వాలా తక్కువ. తమకు యిష్టం లేని 

రాజ్యాంగవ్యవస్థపట్ల తమవారిలో విరోధభావం వ్యాపింప చెయ్యడానికి 

అవకాశంకోసం' చూస్తూవుండడము మొదటినుంచీ వుంటూనేయున్న ది, 
-దేశీయులలో ఒకరితో ఒకరు రహస్యంగా ఉత్తరపుత్యు త్తరాలు జరుపు 
కోవడానికి ఈదేశంలోచాలా అవాకాశాల్లు వుంటూవున్నందువల రహ 
స్యాలోచనలకూ, కుట)లకూ చాలా వీలుగా వుంటూనవుండేది. రహ 

స్యపు ఉ భ్రర్యపత్యు త్తీరాలమార్షం"- నూ, బజారు పుకారుల మూలం 

“ఇ నూ అనేక వారలు ఈ "దేశంలో ఆనోటా అనోటాపడి వాలా 

త్వరగా వ్యావిస్తూవుండేవి. 

తురకల రక్షరేకులు, తాయత్తులు 

పపంచ మంతటా మహమ్మదీయులకు తావేదులన్నా, రత్న 
"రేకులన్నా వాలా ప్రతి -ఈ 'తాయత్తులలో కాగితాల పెనా, రక 

శేకులనెనా భగవంతుడి చేరో, లేకపోతే ఖురానులోనుంచి ఒక 
వాక్య మోా వ్యాసీ వుంటుంది. అయితే అందులోని అక్షరాలూ 

మాటలూ, వాక్యాలూ (పి పెకి కన బడెలర్రాన్నే కాక "వచే ఇంకొక అంత 

న స్ఫురింపచేస్తూ వుండేటట్లు వాయడానికి ఏీలున్నందు 

వల హిందువులపై "పననూూ వారిలాగనే కాఫరులేన ఫరంగీలవె వెననూ 

ద్వేషాన్ని పురికొ” ల్పే “జిహాద్” అనే 'మలేయున్దాన్ని (పక టించడానిక్షి 

ఉపయోగించేవారు, 

'బిహాద్' అనే మతయుద్దం 

౧౮౩౮ లో ఇంగ్లీషువారు ఆప్ట నిస్థానంమిోదికి దండయాత 9 

డానికి సైన్యాలు పంపినప్పుడు ఇలాంటి అర్ధాలు సు రించే 

'తాయత్తులూ, రక్ష రేకులూ చేశంలో చాలాచోట్ల కనబడ్డాయి, ఆ 

సమయములో హిందూ బేశ మంతటావున్న మహమ్మదీయ ప్రజలలో 
రహస్యమైన ఉదేక ౦ క లిగినట్లు కనబడింది, అయోధ్య రాస )0లో 
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నుంచి అర బీనాతలు బయలుదేరి దేశంలో నలుమూలలా తిరుగుబొటు 

చేయడానికి ప)చారం చేశారు. ఆసమయంలో భగవంతుడి సహాయం 

ఇంీమువారికి వ్రుండబట్టిగాని "లేకపోతే హిందూ దేశంలో వారి 

రాజ్యం భగ్నం అన్యే. ఆఖరికి జాగివాళ్ళు చాలామంది ఆహుతి 
అయ్యేవానే. ఈ కుసాలోచనలు జరిగినట్లు చాలా దాఖలా ' 
లున్నాయి. 

ఇలాంటి అరప్బీనాతలు కొంతమంది చెన్నపట్నందగ్గరనే పట్టు 
బడ్డారు. ఆసమయంలో వారిదగ్గర దొరికిన రత్న నేకులలో పెకి కేవలమూ 

మహమ్మదీయ మఠానికి సంబంధించిన ఖురానులోని సామాన్యపదా 

లుగా కనబడే మాటలే చిత్రంగా కూర్చబడి, వాటిని కొంచెం జాగ) 

తగా. పరిశీలి స్తే కాఫరులవై న జిహాద్ అనే మతయుద్ధానికి తురకలను 

పురికొలిచే అర్ధం ను స్ఫురిస్తుంది, ఈమాటలను తురకంలోలాగనే కుడి 

నుంచి యెడనుకు చదవాలి, ముఖ్యంగా ఈకింది పట్టికలోని గళ్ళలో 

నాలుగ దు పంక్తులను అలాగ చదివి చూడండి; 

6 5 | 4 | 3 న్ a 1 

తొలగించు. | పీడను | మా పిబలకూ | మాకూ | శరుణాను | ఓచేవా (1) 
| యు ణా 

యం గట్టి కోటగోడలు; స 
నాళన 0చెయ్యడు వశెవ్వరినీ | మధ్య ఉన్న | రఠ్నీస్తాడు, సద్ధర్ములను భగవంతుడు 

వారిని తీస్ట 

“రశీంచు. | | మమ్ములను | సే సేవకులైన | "పంప్ FE ఏ కము భగవ తడారి 
అమె య. మ నన! స న 

వెయ్యి. తరిమి |దుష్పరిపాలకుల్ని, ఈ కూిర |ఈ మహోని! [ఓ ప్రవక్తా (క) 
నిరంకళ | రాల నండి 

నాళనం చెయ్యి. వారిని | ఓభగవ-తుడా తం నా స్తీకుల వైఐ) ఇ" ఫరుల వైన (ర) 

ఛె చ్యూండి. | 

కర్నూలు నవాబుకుటి 

ఆప నిస్థానములో ఇంస్టషసై ౩ న్యాలకు జయం కలుగుతుందో 

అపజయమే కలుగుతుందో అనే సందిగ్గాన స్థలోనున్న సమయంలో, 

అనగా ౧౮౩౯-వ సంవత్సరం వేసంగిలో ఒకబీదతురక స్ర్త్రీ 'ప్తాదరా 
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బాదు నగరంలో ఒక సత్రంలో కలరాతగివి చావడానికి సిద్ధంగా 

వుండి, ఆ సత్సంలోనే బసచేసిన ఒక పెద్రమనిపి.ని దగ్గిరకి విలిచి తా 
నౌక రహస్యం జాప్పుక్రోదలచినా ననిన్ని, తన కోరిక చెల్లంచవలసిం 

దనిన్ని బ్రతిమాలింది. పాపం ముసలమ్మ అవసానసమయంలో 
అడుగుతూవుందికదా అని అతడు సరేనన్నాడు. అంతట ఆమె తన 
మెడలోనుంచి ఒక రశక్షశేకును తీసి అతనిచేతిలో "పెట్టి తాను చచ్చి 
పోగానే ఆ రక్షశేకును తీసుకువెళ్ళి ముశీనదిలో పారనెయ్యవలసిందని 
ప్రార్ధించింది. పాపం, ఆ 'పెద్దమనిపి.. మొదట ఆవిడకోరికను చెల్లిద్దామనే 

అనుకున్నా డుగాని ఈవింత కోరికను గురించీ, ఆవడ చూవిన తదుర్హాను 
గురించీ అతనికి మనస్సులో కొంచెం అనుమానం తగిలి ఇందులో “ఏదో 

విశేషం వున్నదని తలచి ఆరశ్ష్లేేకును పాదరాబాదులో అధికారుల 
కిబ్బూడు. దానిని వారు పరిశీలించగా అది ue సోదరుడు 

కర్నూలు నవాబుగారికి వ్రాసిన రహస స్యపు వుత్తరం అని తేలింది. 

నానాలో ఆయుధాగారం 

దీనిని గురించి దర్యా స్తులు చేయగా ఇంగ్లీషు వారిపట్ల ఒక "పెద్ద 

కుట) జరుగుతూవున్నట్లు బయలుపడింది. ఇం ₹కాదు; కర్నూ లుకోటలో 
కొంత ఆయుధసామగి న్నీ, మందుగుండుసామానున్నూ డ చేర్చివున్న 
ట్లున్నూ తెలిన్ంది. అంతట వెంటనే ఒక ఇంగీషు సై నికదళాన్ని కర్న్నూ 

లుకు పంపి కోటను సోదాచేస్తామని నవాబును అడిగారు. సరే చేను 
కోండి అని అతడు ధైర్యంగా జవాబుచెప్పి తన సైనికులతోటిీ, 
పరివారంతోటి కోటవెలపల .మైదాన(లోకి “వెళ్లాడు. కర్నూలు 
నవాబుగారి కోటను తనిఖ చెయ్యడానికి కమిషనర్లు వెళ్లినప్పుడు 
గులాం రనూలుఖానుగారు వారిని చాలా మర్యాద చేశారు. 

దానిని గురించి వారే ఇలాగ- వాశారు, “కర్నూలు పట్నంనుంచి 
కోటద్యారముదాశకా పీథులకు రెండుపక్కలా సైనికులు బారులు 
తీర్చి మాకు జోహోరుచేసి గారవంచూపారు. మేము దివానుఖానాను 

సమిపించగానే నవాబుగారు కొంచెముదూరము మా కెదురుగా వ చ్చి 

మాచేతులు పట్టుకుని ఉచితాసన మిచ్చి గౌరవించాడు. అట్టు తరువాత 
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ఖరితా ఇవ్వగా నవాబు చాలా వినయంతోనూ గారవంతోనూ స్వీక 

రించాడు.” 

కోటను సోదాచూడాలని కమిషనర్లు ఆయనతో చెప్పగా 

ఆయన మారు మాటాడక్కో కోటను వారికి స్యాధీనంచేసి తాను తన 

పరివారజనమూ  హాంది)నడి యొడ్డున నున్న జోహారాపురమునకు 

పోయి అక్కడ వేచియున్నాడు ఈ అవమానం సహించ లేక అతిని 

మామగారైన నాందిరీఖానుగారు తిరుగుబాటుచేశా డట, 

అంతెట' ఆ కోటను సోదా చెయ్యడానికి నియమింపబడిన 
కమిషనర్లు కోటను, న వాబుగారి అంతఃపురాన్ని జాగ) త్తగా సోదా 

చేఛారుగాని ఏమో దొరక తేదు. కోటలో మందుగుండు సామాను 

యేమి కనపడ లేదు నవాబుగారు దోవీ. యనడానికి తగిన నిదర్శనా 

లేమి కనబడ లేదు. 

నవాబుగారి జనానాకు అంటివున్న వుద్యానవనం పెద్దగోడల 

మధం గదులుగదులుగా  శేటాయింపు వేయబడి వున్నది. ఏమైనా 

వుంటే అక్క.డే దొరుకుతుందని అనుకున్నారుగాని అక్క_డకూడా ఎంత 

వెదకినా అనుమానం కలిగేది వమా కనబడ లేదు. అయిజే ఇదివరకు 

వచ్చిన ఆచోకి సులభంగా తీసిపార వేయడానికి ఏలె నదికాదు. గనక 

ఈ జనానాన్రద్యానననాన్నీ మళ్లీ ఇ్రంకొకమాటు ఇంకా జాగ) తేగా 

పరిశోధించడానికి నిశ్చయించారు. ఆ ప్రకారం నలుమూలలా శోధిస్తూ 

వ్రుంకే అందరి! ఆశ్చర్యం క్ర లిగేటట్టుగా ఈ జనానా వుద్యానవనంలో 

ఒక రహస్యపు ఆయుధాగారం బయటపడింది. ఈ వుద్యానవనంయొక్క- 

ఆవరణపు గోడలన్న్ మన్య ఖాళీలతో రెంను వరసలుగా కట్టి, యైన 

సామాన్య మైన కోటగోడలలాగ కనబడుతూ లోపల బోలుగా కట్టిన వే. 

వాటిలోపలి ఖాళీలలోనూ నేలసారంగాలలోనూ, ఆరు యేసు వందల 

ఫిరంగులూ,  ఫిరంగిబళూ, ఫిరంగిగుఖూ, తోటాలూ, తుపాకులూ, 

మందుగుండుసామూనూ, ఫిరంగులు పోతపోయడానికి కావలసిన కొలు 

ములూ భభ ద్శపరచి వున్నాము, ఇందులో వాలాఫిరంగులు కొ త్తగా 

తయారు చేసినవి, కొలుములుకూడా అప్పటికి కొద్దికాల్య కిందటనే 

వ్రపయోగించినట్లు గ్ర నబడ్డాయి. 
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కర్నూలునవాబు సదచ్యుతి 

అప్తనిస్టానం యుద్దంలో ఇం్గీమువాళ్లు ఓడిపోతారని అనుకుని 

జీశంలోన్పీన్న మహమ్మదీయు లందర్నూూ ఏకమై తిరుగుబాటు చేయ 

డానికి కుట్రిచేసినట్లూ, దానికి కర్నూలు ఒక క కేంద)స్థాన మై మైనట్లూ 
తేలింది. “మన కళ్ళ యెదుటనే ఇలాంటి గొప్పకుట్రు సాగుతూ వ్రండొ 
డమూ, దానికి కావలసిన సొమ్ము చేకూరడమూ ఎంత ఆశ్చర్యము!” 

అని దీనినిగురించి ఇంగ్లాండుకు వాసిన ఆయన అన్నాడు, 

కర్నూలు నవాబు గులాం రసూలుఖాగును పదభ శష్టణ్ని చేసి 

తిరుచినాపలి)కి రాజకీయ ఖై దీగా పంపారు. అక్కడ అతడు శాస్త సవ 

మతంలో ఆస క్రి క్ర షత. కస్త సవ చేవాలయాసికి వెళ్ళగా ఒక్ 

తురకఫకీరు భా ౧౮౮ ౦-వ సంవత్సరం జూల ౧౨-వ తేదీన 

కత్తితో పొడిచి చంపాడు. (SOuth Indian Skeiches. A short 
account of some missionary stations of Church Mission Society 

By 3, Tucker; James Nisbet & Co; 1842 pp 17—23) 

సరాలు ధకాకకాలికకాన్లే 

౧౨. మంగలి కొండోజీ 

ర “ఎంగిలిము చ్చు గులాములు 

సంగతిగాం గులము చెటుపం జనుదెంచి రయా 

యింగిత మెరిగినఘనుం డీ 

మంగలికొండోజి మేలు మం త్రులకన్నన్ .”” 

అని కంసాలి రుద్సయ యని ప్యసిద్ధి జెందిన కందుకూరి రుద) 
కవి చెప్పిన చాటుపద్య మొకటి చిరకాలంనుంచి _పవారంలో వున్నది. 

ఈ రుద్రకవి విద్యానగరసామా జ్యాన్ని పరిపాలించిన నక్ష అస్త 

"జీవర్యాముల కాలంనాటివాడనిన్నీ, ఇతడు రాయలవారి దర నంకోసం 

ఇాలాకాలం వేచియుండి మంతు)లనూూ, రాజోద్యోగులనూ ఎన్నా ళ్లు 
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ఆశ్రయించినా వారు దర్శన మిప్పించ లేదనిన్నీ, ఇలా వుండగా 

రాయలవారికి శూరంచేసే మంగలి కొండోజీ ఈ కవి ఇలాగ మంతుల 
యిళ్తదగ్గిరా, వుద్యోగుల యిళ్ల దగ్గిరా పడికాపులుకాస్తూ పడివుండడం 

చూసి దయదలచి ఈ సంగతీ శాయలవారితో మనవి చేశాడనిన్నీ, 
అంతట రాయలవారు కవికి దర్శన మిచ్చారనిన్నీ అప్పుడు రుద్రకవి 
యీ పద్యం చెప్పా డనిన్నీ ప్రతీతి, 

రాజగురువై న తాతాచార్యుబవారు రుదకవిని ఊరు, చేరు, 

కుల గోత్రాలు అడిగితే కవి చమత్కారంగా పద్యంలో నే జవాబు 

చెప్పాడట. తరువాత రాజసభలో అనేక దుస సనుస్య లియ్యగా అవన్నీ 

చక్క..గా పూరించాడట. అంతట రాయలవా రాయనను తగినవిధంగా 

సత్కరించి తమ ఆస్థానంలో అప్పదిగజా లనే కవులలో ఒక్క_నిగా 

చేశారట. పు రాజగురువై న “కాశాచార్యుల వారితోనూ, 
అప్రదిగజాలలో %* చేరిన అల్లసాని "పెద్దన, ముక్కు. తిమ్మన, పు కేటి 

రామభదయ్య, ,_ వీం౦గలళి సూరన, కవిరాట్టు; తెనాలి రావులింగకవి, 

భట్టుమరా_ రీ మొదలయిన కవ్రులతోనూ వరల చేసేవాడనోన్నీ 

పితీతి, 

ఈ రుద )కనికి 1550-15680 మధ్య గోలకొండ చేలుతూ కవులను 

ఆదరించి “మల్కి_భరాంి” అని వేరుపొందిన మలిక్ ఇ బహీంకుతుబ్ పూ 

ఖాదుపూగారు రెంటచింతల (చింతలపా లం) అనే గా/మాన్నియిచ్చి 

సత్కరించారు. ఆ గా)మాన్ని రుదక వి వంశీకులు అనుఖ విస్తున్నారు. 

రుద్రకవి రచించిన నిరంకుశో పాఖ్యానం అనే ప్రబంధంలో 

“చేరి కన్న డభూమి చెజవట్టు పాశ్చాత్య 

నృపతివె నొక్కింత కృప తలిర్చు” 
అను నీసపద్యపాద మొకటి విద్యానగరవినాశనమును 

ఖః కృష్ణ చేవరాయల వా రుతమ అస్థానంళోని అష్షదిగ్గ జముల చే కవులకు తిప్ప 

లాగున ఆగంవోరంగా యిచ్చినట్టు 2వ సెం  స్థానిః చరిత్ర) కిర్? వ పుట 

(89. శ 1528) లో నుడావారింపబడి యున్నదని డాక్టకు నేలటూరి జెంళట రను 

అయ్య గారు తమ విజయనగర రవ రాజ వంశ చరిత్ళళో వాని శారు చూడు పుట, 481. 
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సూచిస్తూవున్నందువల్ల 1565 లో జరిగిన తాలికోటయుద్ద మనే 
“రాక్షస తగ్గి యుదములో అళియరావురాయలు దివంగతు డై 

విద్యానగరాన్ని మహమ్మదీయులు కొల్లగొని నాశనం చేసిన 
తరువాతనే ఈ ప్రబంధము రచింపబడీయుండినట్లు కనబడుతూ 

వున్నది. ఈ రెండు కారణాలవల్లనూ రుద్రకవి కృష్ణదేవరాయల 
కాలములో వున్నాడో లేడో అనే సంశయం కలిగి కృవ్ల 
జేవరాయలకశకాలంలో ఒక రుద్రకవి వున్నట్లయితే అత డీ నిరంకుశో 
పాఖ్యాన గృంథకర్శ తాతయె యుండవలెనసిన్నీ, లేదా ఇత డప్ప 
టికి బాలుడుగా నైనా ఉండవలెననిన్నీ బవ్మాశ్లీ) వేటూరి ప్రభా 
కర శాస్ఫులవారు తమ చాటుపద్య మణిమంజరి శండవ భాగంలో 

వాసియున్నారు. 

మంగలి కొండోజీని గురించి రుద్రకవి చెప్పిన చాటుపద్యము 
వల్లకూడా ఈకవి కృష్ణ దేవరాయల తరువాతి కాలంనాటి వాడేనని 

స్పష్టంగా బుజువు అవుతున్నది. 

చరితాYంశాలు 

మంగలి కొండొజీ కథలో యెంత సత్యమున్నదో తెలియదు 
గాని కొండోజీ మాతం కల్పిత పురుషుడు కాడు. కొండోజీ యనే 

మంగలి యొకడు 1542 మొదలు 1569 వరకూ రాజ్యం చేసిన సదాశిన 

రాయలవారి కాలంలో విశేషమైన రాజసమ్మానం పొందినట్లు శాస 

నాలవల్ల కనబడుతున్నది. 

కృష్ణ చేవరాయలవారు 1509 మొదలు 1529 వరకూ రాజ్యం 

చేసి స్వర్ల్షస్థులు కాగా ఆయన తరువాత 1542 నరకూ అచ్యుత 

"దేవరాయలనారున్న్నూ, 1569 వరకూ సదా శివరాయలవారున్నూ 
వీద్యానగర సామా/జ్యూన్ని పరిపాలించారు. సదాశివరాయలవారి 

కాలంలో పేరునకే ఆయన చక వర్తి గాని సావాతుగా పరిపాలించే 

ప్రభువు కృష్ణ బేవరాయలవారి అల్లుడెన ఆరవీటి రామరాహిగాశే. 
ఆయన అభియరామరాయలని చరిత్యలో ప్రసిద్ది. చెందియున్నారు. 
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ఈరామారాయలవారు మహామ్మదీయులతో వవొలా యుదాలు 

జేసి జయించిన మహావీరుడు. సంగీతసాహి త్యాలను, చితకళలనుఫోపి.ం 

చిన రసజ్ఞడు, ఆయన "చాలమంది సంస్కృ తాంధ్రవిడా ౦సులను 

కవులను ఆదరించి బహుగ/0థరచనను వేయించి భోజుడని ప్రఖ్యాతి 

'జెందినట్లు సదాశివరాయలవారి శాసనాలలోచే వుదాహారింపబడీ 

యున్నది. తరువాత వసుచరితే)ను రామరాయలవారి తమ్ము డైన 
తిరుములరాయల కంకిత మిచ్చిన భట్టుమూ గి రామరాయలవారి ఆస్థాన 

కవిగా నుండి సమ్మానింపబడ “రామరా జభావణు” దన్ బిరుదును 

పొందినాడు. 

రామరాయలవారి కాలంలో రాజగురునృ పేరు తాతావార్వుు లే. 

ఆయన పంచమతభంజన మనే (గంథాన్ని వాసి చమతభ ౦జనం” 

తాతాచార్యులవా రవే బిరుదును వహీర్ణుబాడు. క ప్ల చేవరాయల 

వారి కాలంనాటి కన్ఫ్సలు, గాయకులు, విద్యాంసులు. సామంతులు, 

నఠదారులు అనేకులు రామరాయలవారి కాలంనాటికి కాణా బ్రతికి 

వుండి రాజసభలో వున్నట్లు తెలుస్తున్నది. 

రామరాయల చేతులలో ఓడిపోయిన మహామ్మ దీ యరాజు 

లందరూ ఏకమై 1565 లో విద్యానగ రంమోాదికి దండెత్తి రాగా 

తాలికోట యనే “రావస తగ్గి యుగ్గం జరిగింది. అందులో రామ 

రాయలవారు స స్వర్గ స్లరనారు. తక అ తమ్ముడుడై న మిరువుల 

రాయలవారు ధనకనకవస్తువాహనాలను తీసుకుని సదాళివరాయల 

వారితో విద్యానగరం వదలిపెట్టి పెనుగొండను రాజధానిగా 
చేసుకొని రాజ్య పరిపాలన మారంభించారు .విద్యానగరాన్ని 'మవామ్మ 

దవీయులు నాశనం చేశారు 1569 లో సదాశివరాయలవారు చనిపోగా 

ఆరవీటి తిరుమలరాయలవా రే  చక్రవర్షి రియై 1572 నరకూ పరిపాలిం 

చారు. వారి తరువాత ఆయన కోమాళలో (శ్రీరంగరాయలవారు 
1585 వరకున్నూ వేంకటపతి దేవరాయ మహారాయలవారు 1614 

వరకున్నూ, చంద్రగిరి రాజధానిగా చేసుకుని విద్యానగర సామా) 

జ్యాన్ని పరిపాలించారు. వేంకటపతి చేవరాయలవారి తరువాత కుటుం 
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బంలళోనే కొన్ని తగాదాలు వచ్చినవి. తరువాత ముప్ఫయి. నలఖె 

సంవత్సరాలలో ఈ రాజ్య భాగం మవామ్మదీయులకు వశమై ఆరవీటి 

“రాజవంశ పరిపాలన అంతరించింది, 

భట్టుమూరి రామరాజభూాషణు డనే బిరుదును పొందిన తరు 

వాత రచించిన “వసుచరిత)” మనే ఆంధ)ప)బంథాన్ని రామరాయల 

తరువాత రాజ్యం చేసిన తిరుమల రాయలవారికి అంకితం యిచ్చాడు, 

“నరసభూపాలీయిమనే అలంకార [గంథాన్ని రాయలవారి మేనల్లుడెన 

పోచిరాజు నరసరాజుగారికి కృతియిచ్చాడు. 

తెనాలి రామలింగకవి కృష్ణ దెవరాయల ఆస్థానంలో వుండి 

కవిత్యం చెప్పినట్లుగాని, గ)ంథాలు రచించి నట్లుగాని నిదర్శనాలు 

కనబడడం లేదు. రాయలవారి సి గురించి తాతా చార్యులవారిని 

గురించి, సమశకాలికులైన కవులను గురించీ ఆతడు చెప్పినట్టు 
పచారంలోవున్న చాటుపద్యాలు శకృన్నదేనవరాయల తరువాత 
ర్మాజ్ఞం చేసిన రాయలవార్లకుకూడా _అన్యయిస్తున్న వి, కృహ్షదేవ 

రాయలకాలం తరువాతనే అతకు గొప్ప గ్రంథాలను రచించి రాజ 

సమ్మానం పొందినట్లున్నూ,  వేంకటపతిదేవరాయ  మహారాయల 

కాలం వరకూ జీవించియున్న ట్రున్నూ, రాయలనారి మెప్పుకోసం 

వైప్తవుడై తన పేరుకూడా రామకృష్ణకవి యనిమార్చుకున్నట్టున్నూూ, 

కనబడుతున్నది. 

కృస్ల దేవరాయల వారి తరువాత రాజ్యం చేసిన రాయలవా 

ర్షరిదరూకూడా సంగీతసాహి త్యాలను, లలితకళలను పోషించి విదా 
వ్యాసంగము చేస్తూ రస కాలె సంస్క ఎ్రతౌంధ)కవులను ఆదరించి ఆంధ 

భోజు ఒనిపించుకున్న వారే, ఈరాయలవార్ల రాజగురువులసేర్లు కూజా 

తాతాచార్యులవానే. అనం తాచార్యుడు వ్యాసిన ప్రపన్నావృుతంలో 

ఈ.గురువుల వంశావళి కనబడుతున్నది, ఈ తా తాచార్యులవార్లకు 

అయ్యావయ్యంగా రస ఎట్టూూరు తాతాచార్యులు గాతనీ, పంచమత 

భంజనం తాతాచార్యు అనిన్నీ ,కోటిక న్యాదానం తాతాచార్యు లనిన్నీ, 
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కుమార తా తాచార్యు లస్కీ లన్నీ శ్రకుమార తాతాచార్యు లనీ ఉప 

నామాలు కనబడుతున్న వి. 

రాయల వారందరూ తెలుగువలభులై తెలుగుభాష నభిమా 

నించినందువల్ల వారి మంతులు, సానుంతులు, సరదారులూ కూడా 

తెలుగుకవ్రుల నాదరిస్తూ తాముకూడా తెలుగులో కవితం౦ం చెపుతూ 

భఛాషాసేవచేసేవారు. విజయనగర సామ్రాజ్యంలో చేరిన సాముంత రాజు 

లైన తంజావూరు అంధ్యనాయక రాజుల అస్తానంలో గొప్ప తెలుగు 

కవులు? గా గాయకులు అనేకు లుండేనారు. ఆ శ్ వారి ఆశ్రితు'లై న 

పురుషులు, యీలుకూడా క ఏత్వం చెప్పు వారు. దానిని గురించి | వాయా 

లంకు ఒక గ్రంథము నిండుతుంది. 

కృష్ణ చేవ రాయల ఆసానంలో అప్ష. పషదిగజాలలో ఒకడని చెప్పబడే 

వింగళి సూరన చిన్న సంగ్లాన నై: న గ ండికోట్రకు పరిపాలకు డై న నంద్యాల 

కృష్ణరాజునకు తన కళాష్తార్లోదయాన్ని అంకిత మిచ్చాడు. ఈ కృష్ణ 

రాజు తరువాత రాజై న తిమ్మయ 1544 లో వేయించిన శిలాశాసనం 

వల్ల అతడు తనక కవుల నాదరించినట్లు కనబడుతున్నది, 

విద్యానగరం చకవ రు లందరూ మహోవీరు లే యైనా, అందరూ 

ఆంధ )భోజు లనిపించుకున్నా, అందరూ ప్రజూనురంజకం గానేపరిపా 

లంచినా, వా రందరిలోనూ అంధుల అనురాగానికి ఎక్కువగా పాతు 

'లై.నవారు (శ్రీ కృష్ణదేవరాయలవా రే. ఆయన స్యర్షన్గుడె ఇప్పటికి కొన్ని 
న్. సంవత్సరాలైనా వాబ్బయంలోనూ, తెలుగువారి నోళ్ళలోనూ 

యశ౪కాయంతో చిరంజీవి యె యున్నా ౫. రాయలవా రనగానే కృప 

చేవరాయలనారే అందరికీ జ జ్ఞాపక ౦ వసారు. ఏ శాయలవారికాలంలో 

జరిగిన గొప్ప సంగతిని చెప్పనలసి వచ్చినా, అది కృష్ణ దేవరాయల 

కాలంలోనే జరిగిందని చెప్పడం పరిపాటి అయిపోయింది. అందుకు 

తగినట్లు కృష్ణదేవరాయల. తరువాత రాజ్యంచేసి సిన రాయలనార్లకూ, 

ఆయనకూ' ఇవొాలా సాదృళ్యా లుండడంకూడా తటస్లించింది. అందు 

వల్లనే తఠువాతికవృ్ఫలనుకూడా కృన్ణ రాయలవారి అష్ట్రదిగ్గ జాలలో 
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చేర్చి అనేకకథలు చెప్పుకుంటున్నారు. మన రుద్రకవి కథకూడా 

ఇలాంటి దే, 

“మంగలి కొండోజీ' పొందిన రాజసన్మానం 

రుద)కవి పేర్కొన్న మంగలికొండోజీ. 1542 మొదలు 1565 
వరకూ స్టదాశివ రాయలవారి కాలంలో విద్యానగ రాన్ని పరిపాలించిన 

అళియరోమరాయలవారి సన్నిహితభ ఫ్రత్యుడు. బ్రతడు తనకు బహు 

పసందుగా ముఖక్షైవరం చేసాడని రామరాయలవాళు సదాభివరాయల 

వారికి చెప్పగా సదాశివరాయలవారుకూడా కొండోజీని ఆదరించి 

అతనిమీద అనుగ్యవాం కలిగి అతణ్ని బహూకరించారు. ఈ కొండ్ కోజీ 

వేరు “చాడ విపట్టణ కాపురస్తుడై న మంగలి తివూజు కొంట్ వోజు ౫ 

గారు” అనిన్నీ, “కాండే జా’ అనిన్నీ జుం ఇ దానశాసనాొ 
లలో కనబడుతున్నది. 1545 నాటికే రామరాయలవారికి కొండోజీ 

పెన అనుగ హం కలిగి మంగళ్ళు మామాలుగా చెల్లించవలసిన వృత్తి 

పన్నును, సుంకములును ఇతరపన్నులున్న్నూ అత డిచ్చుకో నక్క-ర లే 
కుండా ఒక 'తాకీదు జారీచేశారు. రాజ్య పరిపాలకుడి చర్యను మాసి 

మైసూరు రాజప్ఫతినిధి ప చేరిన నీవ మొగ్గ జిల్లాలో సదాశివ 

రాయలవారి" యుద్యోగి (వజంటు) ఈ కొండొ ప్రాకు చన్న గిరి మంగలి 
పన్నును ఇనాముగా నిచ్చాకు, 

కొండోజు రామరాయలవారికి సేవవేస్తూవుండి రాయలవారిని 

ఆశ )యించినందువల మంగలికులన్గు లెవ్యరూ పన్ను లిచ్చుకో నక్క_ర 

"లేకుండా సదాశివరాయలవారు 1554 లో శాసించారు. ఆ మరుసటి 

సంవత్సరం వెట్టిచాకిరీ బిరద,నిర్తీ తపు శిస్తులున్న్నూ, ఇతరపన్నులున్నూ 
కూడా విజయనగర సామా )జ్యపు సరిహద్దులోపల 'తానుగాని, తన 
 చంజారసనాంల పాలనం తండాల టల. బాం రానా యయనాదాద దాతగా దకారాాలిటాాం. శకాలు మానాల అగా. అంతల! న. 

* “ఓజా ఆ ేది పిజ్ద శబ్దానికి రూపాంతరము. ప మ క౦సాొలు 

లూ మంగ భూ ణం యోగిస్తావ, ఊఉ ర్తీర హీందుపానరలో ఓర్నా జీ ,రూబంభ్లన్న ది, 

అన్నింటికీ ఉపా ధ్యాయుడ వే అర్ధం అని శ్రీ వేటూరి హాధొకరళా ప్రీ గారు నాకు 

ఇసాక్. 
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కుటుంబము వారుగాని చెల్లించనక్క.. లేకుండా కొండోజీ ఒక ఛర్థ్మానా 
పొందాడు. 

సదాశివరాయలవారి ఆజ్ఞప్ర కారం రామరాయలపహారు ఈ 

అదృష్ట ళాలికి యింకొక దానశాసనంకూడా వాయించి యిచ్చారు, 

గాని అందులోని సంగతులు సరిగా తెలియడం లేదు. ఆ కాలంలోనే 

గూడూరులోవున్న సదాశివరాయల వారి యుద్యోగి ఈ కొండోజీకి 

ఆచంద) తారార్క_౦గా అనుభవించగలందులకు ఒక చానశాసనం 

వాయించి యిచ్చి దానికి ఆటంకం కలి/౦చేవారి!ి బ్రహ్మహత్యా 

పాతకం కలుగుతుందని అందులో వాయించాడు, 

హి రేశరూరులో ఒక కవిలెవల రామరాయలనారు 'తిమ్మోజా, 

హాామ్మోజూ, బారోజూ లనే ముగ్గరు మంగళ్ళవైన పన్నులు తీసి 
వేసినట్లు కతుదుతూ వున్నది. 'బాదామిలోనున్న ఒక శాసనంవల్ల 

'తిమ్మాజా, కొండోజూ, భద)’ లనే ముగ్గురు మంగళ్ళకు పన్నులు 

తీసివేసినట్టున్నూ కనబడుతున్నది. 

సదాశివరాయలవారికిన్నీ రామరాయల వారికిన్నీ కొండోజూ 

యందున్నూ, పైని చెప్పిన ముగ్గురుమంగళ్ల యందున్నూ కలిగిన 

అనుగ )హంవల 'వోంగలికులంవారి “కందరికీ చాలా వుపకారాలు జరిగి 

నవి, రామరాయల వారికి కొండోజాయందు కలిగిన అభిమానంవల్ల 

తుముకూరుజిల్లాలో నున్న మంగలి కులస్థు లందరికీకాడా పన్నులు 
"లేకుండా త్రీసి వేసినట్లు 1545 లోని ఒక ఇశాసనంవల్ల తెలుస్తూవుంది. 
తరువాత విజయనగరరాజ్యం సరిహద్దులోపల గల మంగళ్ళందరూ 

కూడా పన్ను లిచ్చుకో నక్కర లేదని వ్ర తరు చేశారు. వైని చెప్పిన 

కారణంవల్లనే _సదాశివరాయలనారు ఉలబిగా)మంలోని మంగళ్లక 

వృత్తిపన్నును ఇనాముగా వదలి వేసినట్లు చెప్పబడినది. 

దరిమిలాను సామాిజ్యంలో నున్న మంగళ్ళందరికీకాడా అనేక 
సౌకర్యాలు కలిగించారు. మ ఇచ్చుకోవలసిన పన్నులు, నిరితపు 
శిన్తులు, వారు చెయ్యవలసిన వెట్టి బాకిరీ బిరద్క సుంకములు, శావలి 



148 కథలు-గాథలు 

పన్నులు యావత్తు సదాశివరాయల వారున్నూ రామరాయలవారున్నూ 
తీసివేసినట్లుకూడా, చిబ్దాలదుర్త ము జిల్లాలో 1546 లోని ఒక శాసనంవల 

ర్ నబడుతున్న ది. 

“చానీివరాయలవాొరు స్యయంగా ఉఊటుకూరులోని మంగళ 

Mrs పన్నులు తీసివేశారు. రామరాయలవారున్న్నూ కర్గాటక 

రాజ్యంలోని కొన్ని మండలాలలోనూూ, కడపజిల్లాలోని కొన్ని సీమల 
లోనూ మంగళ్ళపై ని పన్నులు తొలిగించారు. 

రాయలవారిని చూసి వారి మంతు)లూ, సామంతులూ, కూడా 

అనేక గ్రామాలలో మంగళ్ళ పై ని గల పన్నులను తీసివేశారు. నాగ 

(The Aravidu Dynastry — Heras pp. *8-- 49); 

౧౩ “నూజివీటి వ్యవహారం 
1771లో నూజివీటి జమిందారుడైన నరసింహ అప్పారావు 

గారు చాలా ఖర్చు మనిసి, చెన్నపట్నం బ్రంగ్లీషు కంపెనీ పృభుతా 

నికి చల్లించనలసిన కప్పం (వేమ్క_స్సు సరిగా చెల్లించ లేకపోయేవాడు. 
అందువల్ల చిక్కు_లలో పడ్డాడు. 

మీండారీని వశపర్చుకోన'డానికి కంవినీ సర్రారువారు 1778లో 
ఒక సైనికదళం పంపారు. అప్పుడు ఆయన అత్యధిక మైన వద్ద రేటుతో, 

బందరులో నున్న కం'పెనీదొరల దగ్గరనే కొంతసొమ్ము బదులు చేసి 
బకాయి చెల్లించాడు 

1775లో బందరులో కంపెనీవారి పరిపాలకసంఘాసికి అధ్య 

క్షుసుగా నుండిన వై టుహీల్లుకు, హోడ్జెసుకు, ఇంకా బందరులో కంపెనీ 

ఉద్యోగం చేస్తూవున్న మరికొందరు - దొరలకు నరసింహ అప్పారావు 
గారు చాకీ వున్నాడని వాళ్ళు 1775లో తశాదా పా)రంభించారు. 

మూడు సంవత్సరాలు శ డిచినవిగాని వ్యవహారం తెగలేదు. అంతట 
అప్పారావుగారు చెన్నపట్నానికి ప్రయాణం కట్టారు. 
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అప్పూడు చన్నపట్నంలో సర్ తామస్ రంబోల్లు అనే ఆయన 

గవర్నరు. ఆయన కార్యాలోచన సంఘంలో వైటుహిల్లుగారు వృద్ద 

సచినుడు. (సీనియరు సభ్యుడు) అపా ఏశావుగారిమాట ఎవరూ వినిపించు 

కో లేడు. ఆయన న తిరిగివచ్చాడు. కం పెనీవారి న్యాయంలో 

విశ్వాసం గోల్పోయి తిరుగుబాటు చేసే సూచనలు కనబరిచాడు. 

కంపినిఅధికారులు మేజర్ కాసామేజరును నూజివీడు పంపి 

జమిం౦దారును బందగుకు రప్పించి ఖైదుచేశారు. ఆయనను నిర్చం 

ధంలో వుంచిన కారాగారాధికారి హోర సు. పె నచెనస్పీన దొర లందరికీ 
అప్పారావుగా రివ్వవలసినట్లు పచ్పేచా!ీ మొతానికి ప్పారావుగారి 
చేత హో డ్జెసు ఒక పత్రం వాయించుకున్నాడు! 

ఈ వై ట్ హిల్లుసంగలి చప్పాలంకు చాలాగాథ వుంది. 

ఈవై టుహిల్లూ ఇతనికి ముందుపని చేసిన ఫ్లాయిర్ (10767) క్వాఫర్డు 

దొరలు స్వలాభా చేక్షతో చాలా అః 9మాలు జరిగించి పజలను 

కీడించారనిస్నీ అప్పును పన్న పట్నంలో కొన్నాళ్ళు గవర్నరుగా పని 

చేసిన రంబోల్టుగారు ఏ8కి మద్దతుచేశారనిన్నీ వీరందరూ కలిసి కంవినీ 

వారిసొమ్ము హారించారనిన్సీ 1775లో కోరింగదగ్గర ఇ .జరంలో కంపెనీ 

వారి రా వుండిన 'శాడియర్ గారు ఫర్యాదుచేశాడు. కొన్నాళ్ళ 

దాకా వమా జరగలేదు, ఈలోపుగా వెటుహిల్లు, రంబోలుదొరల 

లంచగొండితనము దువ్బ వ ర్హనము మితిమిరినందువల్ల గవర్నరు జన 
రలు పీరిని 1781లో పనిలోనుండి సస్పెం చేశాడు. 

అప్పుడు చెన్న పట్టణంలో పరిపాలక సంఘూనికి శాడ్రియరు 

'తాత్కా-లీకంగా ముఖ్యాధికోరి అయినాడు. అప్పారావుగారు. తనకు 

జరిగిన అన్యాయాన్ని గురించి యిచ్చుకున్న అరీని శాడియరు పార్ల 

మెంటుకు పంపించాడు. అప్పుడు కంపినీడై రక్ష గ్లకోర్టువారు “దీనినిగురించి 

జాగ) త్తగా విచారణజరిగించవలసిన దని వు తేరు చేశారు. 

చెన్న పట్టణానికి 'మెకార్. ట్నీ ప్రభువు గవర్న్నరె వ. ఇతడు 

సద్ధర్కుడు. PET న విషయములో హోడ్జెసు జరిపిన 
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వ్యవహారం విషయంలో ఆయనకు వాలా అనుమానం కలిగింది. గాని 

ఈలోపుగా తన అర్జీలు కంపిసీవారు చిత్తగించి న్యాయం చేస్తారనే 
ఆశపోయి నరసింహా అప్పారావుగారికి మనసు విరిగిపోయింది. అందు 

చల 17883 లో కొంతసెన్యం సమకూర్చుకొని కోటలో కూర్చుని 

తీరుగుబాటుచేశాడు. అంతట కంవినీవారు ఆయన పెకి హెన్యాన్ని 

పంపారు. ఆయన నిజాము సరిహాద్దుదాటి పారిపోయి ఎసిన్యాలు కూర్చు 

కుని నూజవీడుమోాదికి దండయాత )లు చేయడం పారంభించాడు. : 

ఆయనను పట్టుకోవడానికి కంపినీవారు నిజాంపిభుత్వముతో 
వ్ర తేర పత్యు_త్తరాలు జరుపుతూవ్రుంశగా అప్పారావుగారు తన తిరుగు 

బాటును శ్షమి స్తే బకాయి చెల్లిస్తానని కంపినీఅధికారితో రాజీచేసు 
కొని మొదటికి స్తీ చెల్లించగా జమోందడారీని ఆయన వశంచేశారు. 

శెండవకి స్తీ చెల్లించ లేకపోయి మళ్ళీ తిరుగుబాటుచేసి మారు వేషంతో 
పారిపోయాడు. కంవీనీవారు కోటబురుజులను భూమిమట్టం చేశారు. 

ఈ నరసింహా అప్పారావుగారికి జమిందారీ హక్కు. తీసివేశామనిన్నీ 
ఆయన కుమారుడు వెంకటనరసింహూ అప్పా రా వుగార్ని జమోందారుగా 

స్థిరపరిచామనిన్నీ కంపినీవారు 1784 లో ప్రకటించారు. 

నరసింహ అప్పారానుగారు భ దాచలం అడవులలో తిప్ప వేసు 

కొని సైన్యంతో వచ్చిపడి గ్రామాలు కొల్లబెడుతూ ఇళ్ళు తగల 
"వెడుతూ ఖజానా దోచుకుంటూ అడ్డువచ్చనవారిని నరికి డార్భన్యాలు 

చేయడం పారంభించాడు. కంపెనీ అధికారులు ఈపోరు పడ లేక 

చివరికి విసికివేసరి ఏమీ చేయ లేక నరసింహ అప్పారావుగారు కొమా 
రుని దగ్గగ నూజివీడులోనే వుండడానికి రాజీగా అంగీకరించారు. కొమా 
రుడు సమర్ధుడు కానందువల్ల తండి) పలుకుబడి హెచ్చుగా వుండేది. 

ఆఖరికి నరసింవా అప్పారావుగారిని బందరుకు రప్పించి అక్క_డ కైదు 

చేశారు. అయనతోవచ్చిన పరివారము నూజిపీడుకు పోయి చిన్న 
జమిందారుగారికి లొంగక, చార్జన్యాలు చేస్తూ చిన్నరాణీగారి 
కొమారుడికి మద్దతు చేయడం పా)రంభించారు, 

బందరులో కొన్నాళ్లు అధికారిగా వుండిన ఫాయరు లంచము 
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తీసుకొన్న విషయాన్ని గురించి విచారణచేస్తూ చెన్నపట్నం కారా 
లోచన సంఘమువారు వృద్ధజమిాందారుగారిని సాశ(ము యివ్య 

డానికి 1789 లో చెన్నపట్నానికి పిలిపించారు. ఆయన అక్కడ కొద్ది 

రోజులలోనే మరణించాడు. 

అప్పారావుగారి బాకీవ్యనహోరం యింకొకమాటు తలమె క్తి 
వూూరుకుంది. 

తూర్పు ఇండియా కంపెనీవారి డైరెక్టర్ల సభలో ముఖ్యు 
డున్నూ, పార్లమెంటువారు హిందూ చేశ; వ్యనహారాలను తనిఖీచేయ 

డానికి వర్పరచిన బోరులో సభ్యుడున్నూ, అయిన రెట్ ఆనరబుల్ 

జాన్ సల్లీవన్ అనే ఆయనకున్నూ కొంతకాలం మచిలీ ' బందరులో 

కంపెనీ 'అధికారిగానుండి తరువాత కొద్దిరోజులు చెన్నపట్నం గవ 
ర్నరుగాకూడా పనిచేసిన వైట్ హిల్ అనే ఆయనకున్నూ ఇంకా 

మచిలీ బందరులో పనిచేసిన మరి కొందరు దొరలకున్న్నూ. తనకున్నూ్నూ 
కలిసి అప్పటి నూజిఏటి జమిీంచారుడైన నరసింహ అప్పారావుగారు 

కొన్ని లశ్షలరూపాయలు చాక వున్నారనిస్నీ, ఆ శారీని తాను 'రాబట్టు 

కోవడానికి (టాన్సుఫరు పొండివ్రున్నటున్నూు తనకు స్యయంగా కూడా 
ఒక పత్రం వెన అ జపూందారు "బాకీఉన ఇబున్నూ బనాయిస్తూ 

హాడైెన్ తగాదా చేశాడు, 

అప్పారావుగారు తనకు పత్రం వ్రాసినట్లు చెప్పే శేదీన 
అప్పారావుగారు నిర్బంధంలో వున్నందునలను కారాగారాధికారి 

హోడ్జెన్ గారే గనుకను, ఈ హోద్జ్దెన్ తనను బలవంతం చేసి ఒక పత్రం 
(వాయించుకొన్నాడని యింకొక జమిోంచారుగారు 1785 లో ఫిర్యాదు 

చేసిన సందర్భమున్నూ చూసే ఈ హోడైన్ ఎంతటివాడో ఈ బాకీ 
ఎంతవరకూ నమ్మతగినదో తెలుస్తుంది. 

ఈ హోడ్జెసు 1794 లో చనిపోయాశు. 1801 సంవత్సరం దాకా 

అతని భార్యా అతనికి రావలసిన అప్పుమాట తలపెట్టనే లేదు. అప్పుడు 

ఆ బాకీ తనకు యిప్పించవలసినదని కంపెని జై డైరక్ట్ ర కోర్టువారికి అశీ 

యిచ్చుకుంది. ఈ అన్టీని కంపెనీ డై రక్లర్లు నమ్మక “తోసిపేళారు. 
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కరాపెసీవారు ఇాస్యామిత్వవు హక్కులను నిర యించి శాళ్వత 
మైనలా (పర్మనెంటు 'సెటిల్మెంట్సు చేసే సందర్భంలో నూజివీడు 

జిమిోందారీని గురించి నరసీంహాప్పా రాఖ్ఫగారి జిద్దభార్యాకుమారునికీ 

చిన్న భార్యాకునూళ్ళకూ గల తగాదాలు పరిష్కరించడం కోసం 

వెంకట నరసింవోరావుగారికి నిడదవోలు పరగణాలు, రామచంద) 

అప్పారావుగారికి వుయ్యూరు పరగణాలు, యిచ్చి వేష్క-ము బకాయి 

వదులుకొని సన్నదులిచ్చి జమిందారీని 1808లో వారికి వశఫరిచారు. 

పై సందర్భంలో వాడ్జెనుగారి చాకీని చెల్లించవలసినట్లు కంపినీ అధికార్లు 

నిర్ణయించ లేదు. వారికి ఇప్పనూ లేదు, 

ఇలాగ నూజివీడు జమోందార్లకు క తృపట్టా యిచ్చిన తరువాతే 

మళ్లీ ముప్పై సంవత్సరాలు జరిగిపోయినవి, అప్పుడు అందరికీ ఆశ్చర్యం 

కలిశేటట్లుగా హోడ్జెనుగారి బుణశేషం తగాదా మళ్ళీ (తాచుపాముం 

లాగ తలయె క్లింది, సంగతి యేమిటా అని ఆలోచి స్తే అప్పట్లో సీమలో 

వలుకుబడిగల దొరలు కొందరు యేకమై ఈ బాకీని రాబట్టి పంచుకొని 

అక )మలాభం పొందాలనే దురు ద్రేళ్ళంత దీనిని బయటికీ తీసినట్లు 

తేలింది. 

బాకీ అనేది సర్యాబద్ధ మనిన్నీ వెల్ల దనిన్నీ ఇవ్వ నక్క_ర లే 

దనిన్నీ కంవినీవారు గట్టగా వాదించారు గాని, 'బాకీని "రాబట్టడానికి 

నడుముగట్టిన దొరలు వాలాబలవంకతు.లె నందువల్ల ఈ వ్యవహారం 

ఇంగ్లాండు: పార్లమెంటులో యెక్కింది. ఇది పృభువులసభలో చర్చకు" 

వచ్చింది. 

వంగ తిసందర్భాలు చూసేవారికి -ఈబాకీ అనేది అబద్ద మనిస్నీ 

అక్ష 9మమైనదనిన్నీ తోచినా బలవంతులైన తెల్లదొరల పలుకుబడి 

వల్లను, మొహామాటం౦వల్లను -ఈబాకీ యిచ్చుకోవలసిన దే నని _పభువుల 

సభవారు 1882 లో తీర్మానించారు. % 

న 
PRT TED వానకి nG an 

 *Manualof the Kistna District pp: 110-112; 298—301; The 

‘History ofthe British Empire in India ~ Edward Thornton (1842) 

Vol, 11 pp. 243246. 



కాశీయాత్రచరిత్ర 
నూటవాతికేండ్డ నాటి భారతదేశ స్మితిగతులను గూర్చి 

వర్షించు అహూర్థ్ణ్య,మెన చరిత (గంథము 

'డెమ్ము సైజు, క్ర00 పుటలు. చక్కని అచ్చు. 

సంపాదకుడు: దిగవల్లి వేంకట శివరావు. 

వెల ఏ చందాడారులకు..రు. 4-8-0. ఇతరులకు రు, 2-9-0. 

(శీ గిడుగు రామమూర్తి పంతులుగారి అభి(పాయం, 

“నూటయిరనే. యేండ్ల కిందట చెన్న పట్టణమందుండే సుప్రీమ్ 

కోర్టులో ఇంటర్ వింటర్ హోదాతో నగాప్ప అధికారమువహించి 
బాలా పలుకుబడి గలిగి తన విద్యచేతను ధర్మము చేతను కీలము 
చేతను త్యాగమువేతను అసాధాకణపురుషు డని కీర్తి పొందిన 
వనుగుల విరాస్యామయ్య వారు సకుటుంబముగాను సపకివారముగాను 

కానీయాత) పోయినప్పుడు తాను చూచిన చేశములు నగరములు, 

పశలైలు, అందుండే నానాజాతుల మనుష్యులు వారి వృత్తులు ఆచార 

ములు మొదలయిన విషయములు సవి స్తరముగా వర్తి స్తూ దినచర్య 

రచించినాడు. అతని మితుండు కోమ లేశ్యరపురం (శ్రీని వాసవిళ్ళ అనే 

ఆయన గవర్న మెంటునారి. ఉత్తరువు పకారము ఈ గంథము 

1838 వ సం॥లో అచ్చు వేయించి ప్రకటించినాడు. ( డెవ్మూూూ రివ 

వంతు సె జులో చిన్న అచ్చులో) 528 పుటలు గలిగి ఉన్నది. గృంథ 

కర చర్మిత్రకూడా విళ్ళగారు రచించి చేర్చృనారు. ... గైంథక ర్త పాండి 
0 ? న లు 

తము లోకి జ్ఞానము గింథమం తా చదివి తెకాని తెలియదు.” 

1838 లో అన ఈ పు స్తకముయొక్క. ప్రతులు ఇప్పుడు 

చదవడానికై నా ఎక్కడా దొరకడం లేదు. ఏమారుమూలనై నా తల 

వని తీలంపుగా ఒక పతిదారికినా దానిలోని పుటలు తిప్పి తేనే నుసి 

అయిపోయెటంత పాతబడి పెళుసెక్కి. వున్నాయి. వీరాస్వామయ్య గారు 

1882 ఆ పాగంతేంలో Ss బాను దొరగారికి వాయించి పంపిన 

పు_స్తకం (వాత పతియొక టి చెన్నపట్టణం ఓరియంటల్ మాన్నూూ స్కి ఫు 

లై బిరీలో ఉందిగాని అడి చదవడానికి అక్కడకు వెళ్ళి కొన్నాళ్ళు 
ఉండాలి. అందువల్ల -ఈ గంథం మళ్ళీ అచ్చు వేయడం చాలా 

అవసర మైనది. ఈ గ్రంథము, మంచి కాగితములపై న చక్కగా 
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ముదింపబడుతున్న ది. ఇది పెద్లఅచ్చులో జెమాల్హైసైజున శ్ష00 పుట 
లుంటుంది. 

పుస్తకం రచియింపబడిన నాటికీ నేటికీ మనబేశ పరిస్థితులలో 
బాలా మార్పులు వచ్చాయి. అందువల్ల అప్పట్లో ఏరాస్వామయ్య 
గారు తన కాలమునాటి వారందరికీ తెలిసి న నంగతులే యని విపుల 

ముగా వాయక సూచించి వదలిన రాజకీయ సాంఘీక చారిత్రక 

అంశము లనేకము లిప్పుడు విప్పి చెప్పి తేనే గాని అర్ధంకావు, ఉదాహర 
ణానికి తిరుపతి చేవస్థానం వల్ల కుంపినీవారికి పితిసాలున లక్షరూపా 

యిలు ఆదాయం వస్తున్న దని ఆ (గంథంలో (వాసివున్నది. 

ఆ కాలంలో మన ధ ర్లాదాయా లన్నీ కుంపినీ వాదే స్యయంగా పరి 

పాలించే వారనిన్నీ భోగములు అర్చనలు కలెక్టరే చేయించే వారనిన్న్ 

మిగిలిన సొమ్ము కుంవీసీ ఖజానాలో చేశే దనిన్నీ ఆ కాలమునాటి 

చరితి చదివితే తప్ప తెలియదు. ఇలాంటి చరితా%ంశము లన్ని టికీ 
తగిన వివరణములు, తప్పీలు, వాయబడినవి. 

పీరాసా మయ్యగారి Mo తెలుపగల ఒక హిందూ 

డేశ పటము దీనిలో చేర్చుబడినది శ ఏఠాస్వామయ్యగారి 

రయొక్క_యు, పిజాసేవయందు పీరికి తోడ్పడిన ఏరి మిత్ఫులైన కోవా 
లేశ్వుర పురం (శ్రీనివాసపిళ్ళగారు, వెంబొకం రాఘవాచాగ్యులుగారు, 

జార్జి నార్జ నుగార్ల రయొక్కొ_యు చితిపట యొకటి దీనిలో చేర్చుబడినది. 

1824-1826 మధ్య కలక తాలో కుంపినీవారి ఫొలువులో 

ప?భాన ౨౨ స్త్రవమతాధికారిగా నుండిన బవిపప్ పాబరుదొర 

భారత చేశములో పర్యటనము జేసి తాను చూచిన సంగతులను తన 

దినచర్యలోను తన భార్యకు స్నేహితులకు వాిసిన ఉ_త్తరాలలోను 
వాిసియున్నా డు. ఇది బిషప్ హెబర్పు జర్నల్ అని మూడు సంపుట 

ములుగా పికటించబడి ఆ కాలంనాటి హిందూ చేశ చరితను 

గూర్చిన చ)మాణ గ్రంథంగా పూజింపబడుతూ వున్నది. మన వీరా 
స్వామయ్యగారి గంథం ఆ గ్రంథాని శీ విధంగాను తీసి కట్టు కాదు. 

సందర్భానుసారంగా హాబరుగారి గ9ంథంలో నుండి కొన్ని సంగతు లీ 

గింథంలో అక్కడక్కడ ఉదాహరింప బడినవి, 

వలయు వారు వాలు 

దిగవస్తి వేంకట శివరావు, బెజవాడ, అని వాగ!యవలయును. 

చ బి, ఇన్ బెజవాడ, 



ఏనుగుల వీరాస్మ్యామయ్యగారి 

కాశీయాతిచరితి 
నూటపాతి కేండ్త కిందటి భారత "దేశ స్థితిగతులు అందలి 

"పుణ్య శే తాలు, వివిధ పాం తాల శ్రీ పురుషుల ఆచారవ్ననపహాో రాలు, 

చేశ పరిపాలన, ప్రజల స్థితిగతేలు, కన్నులకు గట్టినట్లు తేట తెలుగులో 
'వర్శిస్తూ విద్వాధికులై న పీరాస్యామయ్యగాగు 1830 - 1881 సం॥ల 

మధ్య చెన్నపట్నంణోని తన స్నేహితునికి లేఖలుగాను దినచర్యగాను 

ఇతొోనసీప౧పిన మా తావి ్ లేపూ లీ (గ్రంథ రూపకంగా (ప్రకటింప బడ్డాయి 

మధ్యమధ్య అనేక విషయాలను గురించి చర్చలు, పసం గాలు, ఉన్నాయి. 

నుచ్చుకు ఈ కి)ిందివిషయం భమూడండి: 
స్త * % శ * 

“(౧ర౬.) ఈ బీిహ్మాండములో కన్యాకుమారి మొదలు కాళ్ళీ 

'రమువరకు నుండే చేశము సరోగత్శృమమయిన కిము౯భూమిహై రామ 

కృష్ణాద్య్వవతారములకు పాతిభూతమయి శాపానుగహాశ క్రు లయిన 

'అగవ్య్యాది బువులకు వాసయోగ్యమయి యుండిన్ని ఈ (బహాండము 

యొక్క. చివరను వసింపుచు బూర రకాలమునందు పళుపా9యులుగా 

నుండిన యింగిలీషువారిచేత యిప్పుడు యేలబడి యున్నది, (౧5౦) 
మరిస్నీ విప్పుడు కర్శశూన్యులయిన ఆ యింగిలీము వారు ఈశ్వర 

కటాత్షమునకు ఈకవు౯ చదేశసులగంళు యెక్టు_వగా పాత్రులై 

ఉండవలసిన కారణమేమని యోచించినంతలో నాకు (శ్రీరాములు తోప 
చేసిన యు క్హియేుమంశే తత్యబోధ సొధనవుయిన వి ద్యాబుద్ధిలేని వారి 

కిన్ని త్రీ బాలులకున్ను భ్క్సి జరితమయ్యీ నిమి త్తముగా ముఖ్యముగా 

'కమా౭౯ దులనున్ను, బింబారాధనలనున్ను ఉద్దరెంచిన పూర్వీకు లయిన 

స్మృత౯ాలు బించాలకువమునోజ్ఞమయిన మధుఖృుతాదులతోనున్ను ,ఫలరసా 

దులతోనున్ను అభిపే.కముచేస్తి ఆలయాలు కట్రియుంచి అలంకరించి 

అచకానచేసి రాజోపణారలాం-భనలు జరుగవలసిన దని (వాస్తే యమిటీవల 

ఉపస్మ_ర్హలు భ_క్తిని వృద్ధిపొందింప చేయవలెననే వెరి తాత్సర్యముతో 
యెంత తేని అభిసేకముచే స్తే అంతమంచిది, మెంత "పెద్దగుడి చితా 

లతో కట్టి లే అంత పుణ్యము, యెన్ని విచితాలతో అలంకరించి తే 

అంత శ్లగిహము, యెందరిని భకూపవతులయిన డానీలను రాజడోపణార 

నిమి త్తముగా గుడిలో వుంచిజే అంత గుణ మని వొ)సినందున యధథధో 

చితములయిన పంచామృ తాభిపేకములను వదిలి అంతర్యామి రూప 
ముతో పరమాత్శ వసింప్రుచు నుంజే బేహములకు భోజ్యములయిన 

వస్తువులను విస్తరించి బింబములమోిద  పోయుచు వ్యర్థ పరచుచు 
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రాసాని దర్శన మాత”ముచేత నే కావువికారములను పుట్టించే ప్రతి 

మలతోనున్ను చితంములతోనున్ను 'చేవాలయములను కట్ట నొాగిరి. 

మరిన్ని సాధారణపు స్ర్రీపురుములు ధరించే వికార వేషములతోనున్ను 
వికారచర్వలతోనున్ను బింబాలను అలంకరించ సాగిరి. మరిన్ని ఆగుడి 
కం'కే యీ గుడిలో విభవము యెక్కువ అనిపవీంచవలెనని క పోటీ 

లతో వ్వధ౯ ముగా ద%వ్యవ్వ్యయముచేసి పయిన చెప్పిన పనికిమా 

లిన పనులు జరిగించి ఆలాటి అలంకార విభవములగుండా లోకులకు 

భక్తిని కలగ జేయ సంకల్పించినందున సర్యాంత ర్వామిమైన భ్రగవం 

తునికి అది విుదముగా తోచినది. ఆ ప”కారమే (బాంహ్మాణులను 

సత్క-ర్భముల నాచరింపుచు లోకుల శ్రేయస్సును సార్టింపుచు 

అందరినిన్ని ఆశీర్యదింపుచు నుండుడని జెప్పి "తే మేము సరో్యత్క్బృష్టుల 

నుని అహంకరించి ఇతరవర్శ ములను తృణీకరించ సాగిరి. 
# * లః వ ఈ 

సగుణ (బహ్మారాధన విషయవుయి చిత్తము భక్తికలిగి తదేక 
నిష్టతో ఉండోకొరకు భ్యానారంభ కాలమునందు (౧౮౮) యథోచిశ 

ముగా తగుపాటి మ_త్తేదవ్యమును సకృడానవృ త్తి పృచ్చుకొను మని 

పూర్వికులు దోవ చూపితే సారాయి వీపాయిలను ఖాల చెయ నాగినోరు 

గో (బాంవ్మూణ పోవణ (ప్రకటన మయ్యేకొర కై వారిపోవణ విషయమ 
అబదవముయినా ఆడవచ్చునని పూర్వికులు వారిపతుముగా వాస్వె 

అబద్దముతోనే జీవనము చేయసాగి*. వృద్ధమాశా విశ్ళవోవణ ముఖ్య 

వుని తెలియ పరచను “అ ప్యకార్యశతం రో అని మనువు (వాస్వే 

పరద ”)వ్వమును చేలవిండివలెదే భుజింప సొగి*. క రీతిగా పూర్వీ 

కులు కడ తేేటందుకు వేశిన యులకలను వివభారలతో సపెంచినందు 

చేత వివషజాంలాసహితములె న ఫలములే ఫలించినవి. కలిలో భావి 

ఫలములను పూర్వీకులు ఊాహాంచి నట్టు ఈ కవుః కులు బహుమంచిడి 

బహూ మంచిది అనిచేసే పనులంతా యిీశ్యరద్భష్టికి అప రాధములుగా 

తోచ్చి ఈ విపరీతము లయిన ఆచారములనున్ను అచజానల నున్ను 

బా త్తిగా నిలప దలచి యిప్పుడు ఈ (బహ్మాండములో యధోచితముగా 

షద వాక్య పారిమాణ్యముగల యింగిలీషు వారిని యీ కర్శభూమిని. 

యేళేటట్టు చేసినాడు.” క్రరీర్ పుటలు; వెల రు 9--ర్టాా0. 
వలయు వారు; 

దిగవట్సి వేంకట శివరావు బెజవాడ, అని వాయుడు. 

మ్మ బ్, సెస్, బెజవాడ. 












